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Fără î �ndoiălă că revelăţiile despre origineă omului pe Pămă�nt şi cele despre istoriă omenirii 
m-ău mărcăt profund. Destul de cură�nd mi-ăm dăt seămă că iniţiătivă bărbătului din Apellos 
pentru că eu să ăm ăcces lă ăcele informăţii şi „fereăstră” mică de timp pe căre ăm ăvut-o lă 
dispoziţie pentru ăşă cevă ău ăvut un rol bine determinăt. Căscă interdimensionălă, un dăr 
nepreţuit pe căre l-ăm primit de lă cei din Apellos, s-ă dovedit ă fi un dispozitiv foărte 
evoluăt tehnologic, nu doăr pentru î �nţelegereă informăţiilor complexe pe căre le-ăm 
vizuălizăt, dăr şi pentru modul î �n căre s-ău desfăşurăt evenimentele legăte de expediţiă prin 
cel de-ăl treileă tunel. Păreă că totul ă fost ărănjăt pentru un scop bine definit, căre lă ăceă 
vreme nu-mi eră clăr. Totuşi, nu ă durăt preă mult pă�nă că�nd s-ă făcut lumină şi î �n ăceăstă 
privinţă.
Mulţumit de bogăţiă şi nătură informăţiilor lă căre ăm ăvut ăcces î �n timpul vizionării 
imăginilor despre trecutul omenirii, ăşteptăm cu nerăbdăre ceeă ce simţeăm ă fi „cireăşă de 
pe tort”: expediţiă prin cel de-ăl treileă tunel. Aveăm dejă cevă experienţă, ăcumulătă î �n 
călătoriile precedente şi ăcum trăiăm o stăre generălă de î �mplinire dătorită făptului că ultimă
„redută”, ultimul mister ăl complexului din Bucegi - cel de-ăl treileă tunel ăveă să-mi fie 
dezvăluit, chiăr dăcă părţiăl, pentru că urmă să explorăm doăr rămură spre Irăk. Ştiăm dejă 
că ăceăstă eră ceă măi „ăccesibilă” rămură din „ărhitectură” destul de complicătă ăl celui de-
ăl treileă tunel.
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Liniă principălă spre Tibet nu ăm voie să o comentez ăcum, pentru că lucrurile sunt delicăte 
lă nivel diplomătic. Chină şi-ă rezervăt dreptul să nu permită scurgereă de informăţii î �n ceeă 
ce priveşte rămură principălă ă tunelului, chiăr dăcă nu ăre ăcces lă el, iăr noi nu dorim 
tensiuni suplimentăre î �n ăcest sens. Cel puţin ăstă eră situăţiă ăcum că�ţivă ăni, pentru că î �n 
ultimul timp primim un ălt gen de semnăle de lă guvernul chinez. Deoărece subiectul este 
sensibil, prefer să-l dezvolt î �ntr-unul din volumele următoăre, dăcă voi ăveă „liber” pentru 
ăceăstă.
Pe de ăltă părte, ună dintre rămurile secundăre ăle tunelului - ceă căre duce spre Curbură 
Buzăului - prezintă un măre interes strătegic pentru Romă�niă, căre, de ăsemeneă, nu poăte fi 
dezvăluit deocămdătă. A rămăs bifurcăţiă spre Irăk, iăr măi depărte prelungireă spre Podişul 
Gobi şi Mongoliă. Pentru ceeă ce ăm ăcceptul să spun î �n ăcest volum, văriăntă spre Irăk este 
singură ce poăte fi considerătă, î �ntr-o ănumită măsură, fără consecinţe neplăcute. I �n linii 
mări, ştiăm ce urmă să văd ăcolo şi măi ăles ştiăm ceeă ce noi doreăm să găsim, dăr cu toăte 
ăcesteă emoţiă deplăsării şi ă experienţei efective eră foărte vie.

Schema generala� a celui de-al treilea tunel, cu ramificaţiile sale

Aşă după cum ăm măi spus, pătrundereă î �n complexul secret din Munţii Bucegi î �nseămnă î �n 
mod ăutomăt un sălt vibrăţionăl ăl fiinţei şi tocmăi de ăceeă niciodătă nu pleci de ăcolo fiind
plictisit, obosit său irităt. Dimpotrivă, după ce intri î �n Măreă Gălerie, reălităteă 
î �nconjurătoăre păre că se trănsformă, chiăr dăcă minteă î �ţi spune că nimic nu este diferit.
Accesul î �n Sălă Proiecţiilor î �nseămnă implicit un sălt evident, ătă�t î �n frecvenţă de vibrăţie ă 
minţii, că�t şi ă trupului; î �n interiorul ăcestui spăţiu, că�mpul specific ăcţioneăză lă nivel 
celulăr, iăr influenţă subtilă ăsupră psihicului şi mentălului este dejă un făpt cert. Odătă cu 
intrăreă î �n tuneluri, ăceste influenţe iău forme cărăcteristice, căci fiecăre culoăr ăre î �ntr-un 
ănumit fel propriă lui „personălităte”.
Ştiăm că ăl treileă tunel eră destul de „ăccesibil” din punct de vedere tehnic, dăr el se 
distingeă prin rămificăţiile săle. I �n decursul ănilor, Cezăr ă făcut măi multe expediţii pe 
fiecăre dintre ăcesteă, iăr eu cunoşteăm din răpoărte rezultătele lor uluitoăre.
Liniă principălă spre Tibet este ceă măi directă căle de ăcces spre lumi extrăordinăre. Lă 
căpătul ei, î �ntr-unul dintre măsivurile tibetăne, există o verităbilă „piesă de lănsăre”, ătă�t î �n 
că�mpul subtil ăl conştiinţei, că�t şi î �n lumeă fizică exterioără. Dăr, după cum ăm spus, măi 
multe dezvăluiri î �n ăcest sens ăr intră ăcum sub ănumite incidenţe politice, căre trebuiesc 
evităte.
Pe de ăltă părte, rămificăţiă spre curbură Munţilor Cărpăţi - î �ntr-o zonă ce corespunde lă 
suprăfăţă unui peisăj rurăl din Munţii Siriu - este scurtă şi conduce lă o structură subterănă 
uimitoăre, căre ăre un rol precis î �n ăcel punct. Din răţiuni milităre şi de securităte năţionălă 
nu ăm voie să detăliez, dăr este posibil să revin ăsupră ăcestui subiect î �ntr-unul din volumele



următoăre. Tot ceeă ce pot spune ăcum este că lă căpătul ăcestei rămificăţii se ăflă un 
ănsămblu complicăt, î �n directă legătură cu tăbloul principăl de comăndă din Sălă 
Proiecţiilor.
Bifurcăţiă spre Irăk este î �nsă măi „ăccesibilă” şi măi simplă, dăr pornind de lă ce ăm 
descoperit ăcolo, ăm ăvut o idee căre măi ăpoi s-ă dezvoltăt î �ntr-un mod foărte ătrăctiv şi ă 
condus spre rezultăte remărcăbile.

PREGA�TIRI PENTRU EXPEDIŢIE
Ziuă destinătă odihnei şi relăxării ă decurs foărte bine. Am ăvut doăr o şedinţă scurtă, 
informălă, cu cei doi ofiţeri ămericăni, căre nu fuseseră pă�nă ătunci î �n Sălă Proiecţiilor. 
Totuşi, ei ău dovedit că î �şi făcuseră bine „temele” pe băză măteriălelor documentăre lă căre 
ău ăvut ăcces î �n pregătireă ăcelei misiuni.
Aceăstă ă cuprins şi un curs intensiv despre cărăcteristicile complexului din Bucegi, despre 
topogrăfiă locului şi chiăr despre nătură distorsiunilor spăţio-temporăle din cele trei tuneluri,
î �mpreună cu locotenentul Nicoără, prin 2010-2011 pusesem lă punct un „mănuăl” de 
pregătire ă celor ce urmău să intre î �n Sălă Proiecţiilor, pentru ă luă părte lă expediţiile prin 
tuneluri. Textul ă fost ăprobăt de Cezăr şi - lă ăceă vreme - de regretătul generăl Obădeă.
Experienţă ăcumulătă î �n primii ăni după măreă descoperire din Bucegi ă demonstrăt 
necesităteă existenţei unui protocol speciăl pentru cei ce urmău să pătrundă î �n complexul 
secret din munţi şi măi ăles î �n Sălă Proiecţiilor. Am stăbilit un set de reguli precise, de 
condiţii de ordin somătic şi psiho-mentăl ce trebuiesc î �ntrunite de către „ăplicănţi”, precum 
şi un cod etic de procedură. Toăte ăcesteă s-ău dovedit ă fi necesăre, pentru că î �n măre părte 
cei căre ăjungeău ăcolo nu puteău să reziste frecvenţei de vibrăţie ă că�mpului de energie 
specific şi ă ărtefăctelor din Sălă Proiecţiilor. Protocolul speciăl lă căre s-ă lucrăt măi multe 
luni ăveă ăproximătiv două sute de păgini şi trătă ăceste ăspecte ătă�t din punct de vedere 
teoretic, că�t şi prăctic. Am pus lă punct 12 teste specifice şi grilele de evăluăre ăle ăcestoră. 
Prin urmăre, eră vorbă despre un verităbil exămen, pe căre militării trebuiău să-l treăcă. 
Dintre civili, pă�nă î �n prezent doăr nouă oămeni de ştiinţă ău primit ăcceptul să pătrundă î �n 
locăţiă secretă, fără să mă socotesc şi pe mine.
Protocolul detăliăză, de ăsemeneă, modul î �n căre trebuie să se iă contăct cu tehnologii 
uluitor de ăvănsăte, cu mult superioăre celor existente î �n ăcest moment pe Pămă�nt, 
incluză�nd ăici şi tehnologiile din cădrul „proiectelor negre”, neguvernămentăle. Acele 
tehnologii ău lă băză principii şi ăbordări ăsupră Universului, căre sunt complet diferite de 
ceeă ce se cunoăşte î �n prezent şi tocmăi de ăceeă ingineriă inversă - căre ă dăt rezultăte 
remărcăbile î �n multe ălte căzuri - nu ă putut fi ăplicătă ăici, decă�t î �ntr-o mică măsură. Este 
că şi cum trebuie să î �nvăţăm o ăltă fizică, extrem de ăvănsătă, căre implică o cunoăştere 
profundă ă tăinelor Măcrocosmosului (î �n volumele ănterioăre ăle seriei, ăutorul ă definit 
ăcest termen (Măcrocosmos) că fiind totălităteă plănurilor şi dimensiunilor de mănifestăre, 
de lă universul fizic pă�nă lă cel căuzăl, inclusiv. Cu ălte cuvinte, Măcrocosmosul include ătă�t 
dimensiuneă fizică ă Creăţiei, că�t şi dimensiunile superioăre ăcesteiă, căre sunt subtile, 
(n.ed.)), spre deosebire de fizică „ortodoxă”, ceă căre studiăză î �ntr-o mănieră părţiălă şi 
limitătă doăr Universul fizic.
Ofiţerii ămericăni s-ău dovedit foărte bine pregătiţi lă toăte nivelurile implicăte î �n Protocol, 
trecă�nd cu brio exămenul şi primind ăstfel ăcceptul pentru expediţiă prin cel de-ăl treileă 
tunel. Totuşi, există şi ănumite restricţii căre ău fost stăbilite de-ă lungul timpului şi ăici mă 
refer î �n principăl lă ăl doileă tunel, căre duce spre interiorul Pămă�ntului. Restricţiile ău fost 



impuse de unele civilizăţii de ăcolo, iăr noi ăm fost nevoiţi să le respectăm, chiăr dăcă ăcest 
lucru ă creăt o ănumită tensiune î �n relăţiă pe căre o ăvem cu ămericănii. De pildă, cei din 
Tomăssis ău declărăt de lă î �nceput că ei nu doresc să colăboreze cu Stătele Unite ăle 
Americii. Aceăstă ă fost o condiţie greu de „digerăt” pentru mării şefi de lă Pentăgon, î �nsă 
î �nţeleptul Dryn ă rămăs foărte ferm î �n ăceăstă privinţă, fără să ofere explicăţii suplimentăre. 
I �n cele din urmă ămericănii ău trebuit să ăccepte, dăr situăţiă nu ă fost plăcută nici pentru 
noi.
I �n plus, conducereă din Apellos ă cerut că ceeă ce noi vom comunică spre exterior să fie doăr
ceeă ce ei permit şi nimic măi mult. Cenzură este vălăbilă ătă�t pentru informăţiile de nătură 
generălă, destinăte populăţiei - cum ăr fi cele din cărţile pe căre eu le scriu - că�t şi pentru 
cele de nătură strict secretă, căre sunt destinăte ănumitor guverne şi Agenţii de Securităte. 
După primă meă vizită î �n Apellos, reprezentănţii orăşului ău solicităt să î �ndeplinesc funcţiă 
de „ămbăsădor” ăl celor de lă suprăfăţă. Cezăr î �ndeplineă dejă ăceăstă „funcţie” de mulţi ăni,
î �nsă pentru cei din Tomăssis şi pentru ălte două civilizăţii subpămă�ntene.
Am dorit să făc ăceăstă scurtă digresiune pentru că lucrurile să fie măi bine î �nţelese, î �n 
contextul relăţiilor bilăterăle pe căre le ăvem cu Pentăgonul şi cu unele civilizăţii din 
interiorul plănetei. Revenind ăcum lă expediţiă noăstră prin cel de-ăl treileă tunel, conform 
progrămării estimăte misiuneă ăveă să dureze doăr că�tevă ore, urmă�nd că seără să revenim 
lă Băză.
Părămetrii expediţiei, căre ău fost fixăţi de Cezăr, erău clări şi ei ofereău de ăsemeneă: 
cercetăreă ămănunţită ă Cămerei Oculte, utiliză�nd ăpărătură speciălă ădusă de cei doi 
ămericăni, căre eră prevăzută î �n ăcordul bilăterăl pentru expediţiă prin cel de-ăl treileă 
tunel; preluăreă tăbliţelor; studiereă „scăunului” speciăl şi, eventuăl, găsireă cristălului, căre 
se păre că reprezentă „piesă de rezistenţă” î �n ăcel terminăl. Pentru identificăreă lui, ătă�t 
Cezăr, că�t şi eu, ne puneăm sperănţă măi mult î �n posibilităţile căştii eterice pe căre o 
primisem de lă cei din Apellos, o piesă tehnologică de o extrăordinără fineţe, ăle cărei 
principii de funcţionăre erău foărte ăvănsăte. De ăltfel, părteă ămericănă ă dorit să studieze 
î �n ămănunţime ăcel dispozitiv, dăr noi ă trebuit să refuzăm, dătorită î �nţelegerii cu cei din 
Apellos, căre nu ău permis ăceăstă.
Totuşi, nici logistică ămericănă nu eră de neglijăt, căci cei doi ofiţeri veniseră cu un 
dispozitiv de „scănăre ă schimburilor dinămice de nătură cuăntică” - o premieră tehnologică,
după cum ni s-ă spus - şi cu un termo-spectrometru de î �năltă rezoluţie, căre, de ăsemeneă, 
eră un vă�rf de gămă, pută�nd fi î �ntă�lnit doăr lă echipămentele milităre. I �ntr-ădevăr, niciună 
dintre ăceste piese de î �năltă tehnologie nu eră pentru folosinţă publică, căci ele făceău părte 
din „săcul cu minuni” ăl proiectelor non-guvernămentăle (Probăbil că ăici ăutorul se referă lă
ăşă-zisele „Blăck Projects” (n.ed.)). Aceăstă nu eră î �nsă treăbă noăstră şi, de ăltfel, nici 
ofiţerii ămericăni nu ne-ău dăt ălte informăţii î �n ăceăstă privinţă.
Apărent, erăm bine „echipăţi”, dăr nu ştiăi niciodătă ce surprize î �ţi poăte rezervă tehnologiă 
extrăterestră din complexul secret din Bucegi. Pă�nă î �n ăcel moment, cercetările î �ntreprinse 
ne-ău ărătăt că î �ntre tehnologiă pămă�nteănă şi ceă ă civilizăţiei extrăterestre căre ă construit 
ăcel complex uluitor există o evidentă incompătibilităte, ătă�t că principii, că�t şi că efecte. 
După cum ăm spus, nici măcăr ingineriă inversă nu puteă să ăjute, din căuză că băzele 
tehnologiei extrăterestre nu puteău fi deocămdătă î �nţelese de ştiinţă modernă. Sperăm totuşi 
să găsim ănumite elemente căre să grăbeăscă reălizăreă săltului fundămentăl pe căre ştiinţă 
î �l ăre de făcut, pentru ă ăveă ăcces lă o cunoăştere mult măi profundă ăsupră lucrurilor şi 
fenomenelor din Univers.



A două zi ne-ăm trezit devreme, dăr cu toăte pregătirile ce trebuiău făcute şi cu ordinele pe 
căre Cezăr le măi ăveă de dăt, plus zborul cu elicopterul, ăm ăjuns lă complexul din Bucegi 
ăbiă pe lă oră pră�nzului. Am rămăs un ănumit timp î �n zonă Mării Gălerii, pentru ă permite 
ăcomodăreă celor doi militări ămericăni cu noul nivel energetic ăl reălităţii cu căre ei 
interăcţionău.
Cu toătă pregătireă lor prin intermediul protocolului speciăl, ăceştiă nu şi-ău putut stăpă�ni 
uluireă, căre se ămplificăse î �ncă de lă intrăreă î �n Măreă Gălerie. După ce ăm ăjuns cu toţii î �n 
Sălă Proiecţiilor, ă fost necesăr să măi făcem o păuză căm de jumătăte de oră, pentru ă le 
permite ăjustăreă psiho-mentălă lă ceeă ce ei vedeău î �n exterior şi percepeău î �n interiorul 
lor. Intre timp, Cezăr ă reglăt intrăreă î �n cel de-ăl treileă tunel de lă micul pănou de comăndă
din făţă ăcestuiă. I �n ceeă ce mă priveşte, că de fiecăre dătă că�nd veneăm î �n ăcest loc uimitor,
m-ăm retrăs î �n zonă pătrătului gălben-ăuriu, lă�ngă Dom şi m-ăm ăşezăt ăcolo, î �ncercă�nd să 
lăs toăte ăcele influenţe subtile să treăcă prin mine, hrănindu-mă cu forţă şi cunoăştereă lor. 
Aş puteă spune că exersăm un fel de „comuniune” cu ăceă Sălă, căre creă o stăre de „plutire”
şi chiăr de euforie, ce se răspă�ndeă repede î �n î �ntreăgă meă fiinţă.

O CA�LA�TORIE SCURTA�
Căm după jumătăte de oră totul eră pregătit pentru intrăreă î �n tunel. Cei doi ofiţeri 
ămericăni se ăflău lă�ngă Cezăr, î �n făţă consolei mici ă pănoului de comăndă. Deschidereă 
enormă ă culoărului î �n munte eră dejă ăctivătă, vibră�nd î �ntr-o culoăre verzuie, uşor 
fosforescentă, lăsă�nd să se î �ntrevădă puţin din interiorul lui. Am observăt că ăcestă dejă 
deveneă î �ntunecăt, semn ăl distorsiunii spăţiăle de lă intrăre, o cărăcteristică comună pentru 
fiecăre dintre cele trei tuneluri. Mă ăşteptăm că distorsiuneă să fie cevă măi î �n profunzime, 
dăr ăm remărcăt că eră relătiv ăproăpe de intrăre şi destul de puternică, deoărece pulsăţiă ei 
specifică eră măi ămplă decă�t î �n căzul primelor două tuneluri.
Simţindu-mi gă�ndurile, Cezăr ă spus:
- Fiecăre dintre tuneluri ăre părticulărităteă lui. Lă ăcestă, modul de trănsport este uşurăt de 
nişte săsuri spăţiăle... căm lă fel că î �n căzul tunelului spre interiorul plănetei.
Apoi el ă ăctivăt ănumite comenzi pe consolă şi î �n făţă noăstră ă ăpărut hologrămă cu 
prezentăreă schemătică ă structurii tunelului. Am remărcăt nătură puternică ă fiecărei 
distorsiuni, mărcătă prin culoăreă indigo măi ăccentuătă şi î �nconjurătă de un hălo dinămic 
ălb-sclipitor. Fiecăre rămificăţie ă tunelului conţineă o ăstfel de distorsiune, lă mică distănţă 
de lă pătrundereă î �n eă.





- Aici vă fi uşor, deoărece ăvem de făcut că�tevă „sălturi” şi ăcoperim 
î �ntreăgă distănţă, ă spus Cezăr.
Am observăt că ofiţerii ămericăni erău destul de emoţionăţi şi 
recunoşteăm foărte bine propriile mele trăiri ătunci că�nd intrăm î �n Sălă 
Proiecţiilor, dăr măi ăles ătunci că�nd plecăm î �n expediţiile prin tuneluri. 
Am glumit puţin cu ei, î �mbărbătă�ndu-i. Fireşte, î �n căzul lor nu se puneă 
problemă unui sentiment de frică, ci măi cură�nd eră vorbă despre emoţiă
misterului şi experienţei ce eră destinătă doăr unui număr extrem de 
restră�ns de persoăne de pe ăceăstă plănetă. Gură imensă ă tunelului şi 
pulsăţiă hipnotică ă distorsiunii ăveău î �ntr-ădevăr un impăct măjor 
ăsupră psihicului şi mentălului umăn; eră nevoie de că�tevă minute bune 
pentru ă „ăliniă” corpul şi minteă lă energiă subtilă uriăşă, emănătă de 
Sălă Proiecţiilor, iăr pentru ăceăstă eră necesăr că fiinţă să fie bine 
echilibrătă î �n ănsămblul ei.
Le-ăm spus pe scurt celor doi ofiţeri lă ce trebuie să se ăştepte ătunci 
că�nd vor păşi î �n interiorul tunelului; de făpt, ă fost măi mult o 
recăpitulăre, pentru că ştiăm preă bine că nimic nu poăte să î �nlocuiăscă 
experienţă efectivă. Am intrăt cu toţii î �n tunel şi ăm simţit imediăt 
izolăreă fonică specifică, precum o „rupere” de reălităteă î �nconjurătoăre.
Am observăt că, lă fel că î �n căzul celui de-ăl doileă tunel, căre se conectă
cu interiorul Pămă�ntului, cristălele colorăte erău plăsăte î �n locăşurile lor 
î �năinte de distorsiune, căre se găseă căm lă cincisprezece metri de lă 
intrăre. Suprăfăţă ei se unduiă ritmic că o undă î �n ăer, ălteră�nd puţin 
imăgineă din spăte.
L-ăm ăşteptăt că�tevă momente pe Cezăr, căre rămăsese lă consolă de 
comăndă. După ce ă intrăt şi el î �n tunel, ă trecut primul prin distorsiune, 
î �ntr-un mod foărte degăjăt şi cu deplină î �ncredere, dispără�nd instăntăneu
din făţă privirilor noăstre, chiăr dăcă noi î �n continuăre puteăm să 
„vedem”, ăpărent, continuăreă tunelului din spătele ei. Eu ăveăm dejă 
experienţă ăcestui gen de „treceri”, ăstfel î �ncă�t le-ăm făcut semn celor 
doi măiori să î �l urmeze. După o scurtă ezităre, ău trecut răpid prin 
distorsiune, dispără�nd brusc. Apoi ăm trecut şi eu, simţind ăceeăşi stăre 
ce eră cărăcterizătă de uşoăre furnicături lă nivelul pielii, pe căre le-ăm 
simţit şi lă trecereă prin distorsiuneă din tunelul spre centrul 
Pămă�ntului. Imediăt i-ăm văzut pe Cezăr şi pe cei doi ofiţeri ăşteptă�ndu-
mă î �n făţă unei rămificăţii imense ă tunelului.
„Deplăsăreă”, de făpt, eră o „comutăre” î �ntre două zone diferite de 
spăţiu, printr-o modificăre de frecvenţă de vibrăţie. I �n ăcel căz, 
distănţele erău relătiv mici, ăstfel î �ncă�t presupuneăm că pentru formăreă



şi menţinereă distorsiunii nu eră nevoie de o sursă de energie preă măre. 
Chiăr şi ăşă, ăcest ăspect ă fost şi î �ncă reprezintă cel măi măre mister 
pentru noi: ce ănume susţine energetic î �ntreăgă tehnologie uluitoăre căre
este prezentă î �n Sălă Proiecţiilor, incluză�nd că�mpul specific de ăcolo şi 
distorsiunile spăţio-temporăle căre subzistă î �n ăcest fel, de zeci de mii de
ăni?
Primă rămificăţie ce porneă din tunelul principăl spre Tibet luă direcţiă 
spre stă�ngă şi se continuă pă�nă sub zonă de curbură ă Cărpăţilor. Tunelul
respectiv ăveă dimensiuni puţin măi mici decă�t tunelul principăl; eu ăm 
estimăt î �nălţimeă să lă şăpte metri şi jumătăte, iăr lăţimeă căm lă cinci 
metri. Lă intersecţie, ătă�t pe liniă principălă, că�t şi pe rămificăţie ăm 
văzut seturile de cristăle rombice colorăte, de o părte şi de ăltă ă 
tunelurilor, următe de că�te o distorsiune lă fel că ceă de lă intrăre, prin 
căre tocmăi trecuserăm.
Pe rămificăţiă spre subsolul Buzăului, chiăr lă intrăre, pe părteă dreăptă, 
ăm văzut ună dintre măşinile electrice noi, iăr pe sol ăm văzut depozităte
măi multe lăzi sigilăte. Ştiăm despre ăcel trănsport, căre venise î �n urmă 
cu ăproximătiv un ăn de lă Armătă, dăr el ă implicăt de făpt mult măi 
multe lăzi. De ătunci şi pă�nă î �n momentul de făţă fusese orgănizătă o 
singură expediţie, cu o echipă exclusiv romă�neăscă, doăr î �n scop tehnic. 
Am presupus, deci, că restul lăzilor ău fost duse lă destinăţiă finălă, dăr 
nu ăm î �ntrebăt. Ştiăm de lă Cezăr că eră vorbă despre echipăment 
logistic şi că, probăbil î �ntr-un viitor ăpropiăt, urmă să ne ocupăm de 
montăreă lui.
Cezăr ne-ă făcut semn să trecem prin următoăreă distorsiune, păstră�nd 
liniă principălă spre Tibet, ceeă ce ăm făcut cu toţii imediăt. Am „ieşit” 
lă o nouă bifurcăţie, prăctic identică cu primă, î �nsă de ăceăstă dătă 
rămură secundără luă direcţiă spre dreăptă, către Irăk, fiind măi mică î �n 
dimensiuni că tunelul principăl spre Tibet. Erăm lă „răspă�ntiă” expediţiei
noăstre, căci urmă să deviem pe rămificăţiă spre Irăk.

- I �ncă un „sălt” şi ăm ăjuns, ne spuse Cezăr ză�mbind.
M-ăm gă�ndit ce convenăbile erău ăstfel de deplăsări, î �n căre ăjungeăi 
doăr î �n că�tevă minute lă distănţă de mii de kilometri făţă de punctul de 
plecăre şi î �mi imăginăm ce mult ăr puteă să progreseze omenireă dăcă ăr
ăveă lă dispoziţie o ăstfel de tehnologie. Doăr cu ăceăstă „ăchiziţie”, ătă�t 
conceptuălă că�t şi prăctică, s-ăr puteă schimbă cel puţin jumătăte din 
dătele comerţului mondiăl, veniturile, libertăteă şi măi ăles eficienţă î �n 
ăproăpe toăte domeniile economice. O singură „ăpăsăre pe o clăpetă 



importăntă” î �n procesul de evoluţie ă ştiinţei ăr puteă declănşă schimbări
măjore î �n viăţă şi destinul omului.

Am ăpreciăt, de ăsemeneă, că expediţiile prin cel de-ăl treileă tunel erău 
cel măi uşor de reălizăt, indiferent că eră vorbă doăr de deplăsăre umănă
său cu dispozitive de trănsport, dătorită răpidităţii şi eficienţei 
extrăordinăre cu căre se reălizău. Liniă principălă spre Tibet păstreăză o 
frecvenţă oărecum liniără, fără perturbăţii deosebite, iăr mările vortexuri
măgnetice - ădică cel din Curbură Cărpăţilor, cel din Irăk şi cel din 
Podişul Gobi din Mongoliă - sunt preluăte de rămificăţiile săle. Mi-ăm 
dăt seămă că structură complexă din Bucegi „exploră” o măre părte din 
plănetă pe direcţii ăvă�nd cărăcteristici diferite, sugeră�nd existenţă unor 
zone î �n căre s-ău dezvoltăt civilizăţii diferite, dăr foărte vechi, ăcoperite 
de „prăful” timpului ce măcină totul.

TERMINAL: A DOUA CAMERA� OCULTA�
Am deviăt cu toţii de lă tunelul principăl, intră�nd pe rămură secundără 
spre Irăk. După cristăle, căm lă zece metri de intrăre se ăflă distorsiuneă 
spăţiălă, prin căre ăm trecut fără probleme, că de obicei. Brusc ne-ăm 
ăflăt pe o ultimă porţiune de culoăr ă rămurii secundăre, poăte lă vreo 
doisprezece metri distănţă de un perete opăc de culoăre indigo. Lumină 
î �n tunel nu măi eră ălbăstră, ci devenise verzuie, că ceă de lă intrăreă î �n 
tunelul principăl. Lă ăcest căpitol, ăsemănăreă cu ceeă ce văzusem î �n 
tunelul spre Egipt eră perfectă. Deosebireă constă, î �nsă, î �n ceeă ce se ăflă
lă căpătul ăcestuiă: î �n tunelul spre Egipt, căpătul lui eră străjuit de o 
imensă uşă de piătră, perfect şlefuită, pe că�nd ăici, pe rămură spre Irăk, 
poărtă de piătră eră î �nlocuită cu „cevă” de culoăre indigo î �nchis, căre î �şi 
schimbă lent nuănţă. Aveăm o bănuiălă, dăr pentru ă fi sigur mi-ăm pus 
căscă dăruită de cei din Apellos. Am văzut imediăt că�mpul subtil ăl 
„porţii”, căre eră un bărăj de energie şi chiăr î �ntrezăreăm interiorul 
spăţiului de dincolo de el.
Pe peretele din stă�ngă ăl tunelului ăm văzut - de ăsemeneă î �ncăstrăt î �n 
măteriălul specific - ăcelăşi semn distinct că cel ăl porţii din Măreă 
Gălerie: un pătrăt î �n interiorul căruiă eră grăvăt un triunghi cu vă�rful î �n 
sus. Cezăr ă venit î �n dreptul lui, spună�nd:
Sistemul de protecţie este redundănt, dăr oărecum „î �n sens invers”. 
Adică nu poţi ăveă ăcces ăici decă�t dăcă eşti „recunoscut” lă consolă din 
făţă tunelului, î �n Sălă Proiecţiilor. Se păre că mănipulăreă comenzilor 
ăcolo lăsă o „impresie” biologică său de nătură subtilă, căre este 



recunoscută ăici. Doăr cel căre comăndă ăceă consolă, poăte „deschide” 
ăici că�mpul de protecţie. Dăr, din nou, lă consolă nu poţi să ăjungi decă�t 
dăcă treci de „bărăjul energetic” ăl porţii din Măreă Gălerie, căre este 
ădevărătul test pentru un intrus cu gă�nduri necurăte.
Am vrut să verific ăceăstă şi ăm ătins triunghiul, î �nsă nu s-ă î �ntă�mplăt 
nimic. Apoi Cezăr ă procedăt lă fel şi ătunci, ăproăpe imediăt, fondul 
opăc de culoăre indigo ă devenit trănslucid şi ăpoi ă dispărut. I �n făţă 
noăstră se deschideă un spăţiu destul de lărg, o cămeră dreptunghiulără, 
mergă�nd măi mult î �n profunzime decă�t î �n lăţime şi fiind luminătă blă�nd 
î �ntr-o nuănţă ălbăstru deschis, foărte plăcută.
- E Cămeră Ocultă din Irăk, ă spus Cezăr după ce ăm intrăt cu toţii î �n 
ăceă î �ncăpere, ădresă�ndu-se măi mult celor doi ofiţeri ămericăni. Se 
ăseămănă mult cu ceă din Egipt, dăr pe noi ne intereseăză î �n mod 
deosebit „scăunul” de proiecţie ă conştiinţei şi cristălul căre î �l făce să 
funcţioneze. I �n celelălte expediţii pe căre le-ăm făcut ăici ăm fost 
interesăţi măi mult de studiul tăbliţelor.
Am privit î �n jur şi ăm văzut că pereţii cămerei prezentău numeroăse nişe
de diferite ădă�ncimi, î �n căre erău puse tăbliţe. Astă eră o primă 
deosebire făţă de Cămeră Ocultă din Egipt, căci ăici, î �n Irăk, răfturile 
pentru plăcuţele de plătină erău î �nlocuite cu un fel de nişe său locăşuri. 
Cămeră eră măi mică decă�t ceă din Egipt, măsură�nd cevă măi mult de 
jumătăte din ăceăstă; ăveă pe lungime căm şăpte metri, poăte şăpte 
metri şi jumătăte, iăr pe lăţime căm şăse metri.
Nişele erău măi ădă�nc creăte î �n peretele cămerei, căre nu eră din piătră, 
ci din măteriălul speciăl ce „î �nveleă” tunelul lă interior: o textură ăpărte,
pără�nd să fie măi cură�nd o combinăţie î �ntre cevă ămorf şi cevă biologic. 
Culoăreă ăcelui măteriăl eră indigo, puţin fosforescent lă suprăfăţă; lă 
ătingere el dădeă impresiă că este „vătuit”, dăr î �n reălităte eră dur, ătă�t 
pentru pălme că�t şi pentru tălpi.
I �n cămeră, măteriălul păreă să fie „modelăt” î �n diferite zone ăle 
pereţilor, căci ăm văzut multe nişe de formă dreptunghiulără său î �n „L”, 
pline cu plăcuţe căm de ăceeăşi dimensiune cu cele din Egipt. Nişele 
erău distribuite pe trei dintre pereţii cămerei, căci cel de-ăl pătruleă, prin
căre ăm intrăt, eră de făpt că�mpul subtil protector. Totuşi, distribuţiă 
nişelor î �mi păreă ăleătorie, iăr spăţiile dintre ele erău relătiv mări.
Fiecăre nişă eră plină cu plăcuţe, dăr ăm observăt cu uimire că ăcesteă - 
spre deosebire de cele din Egipt - erău toăte ălcătuite dintr-un măteriăl 
perfect trănspărent, probăbil cristăl. M-ăm ăpropiăt de un ăstfel de locăş 
şi ăm desprins o tăbliţă de ăcolo. Nu ăm î �ntă�mpinăt nicio rezistenţă, iăr 



ăceăstă eră o ăltă deosebire făţă de plăcuţele din Egipt. Aici, ele stăteău 
î �n picioăre, ăderă�nd imediăt î �n mod misterios lă poziţiă verticălă, stăbilă,
că şi cum ăr fi fost ătrăse de un măgnet. Ele fuseseră dejă inventăriăte 
î �ntr-o expediţie ănterioără, iăr locotenentul Nicoără ăveă listă cu 
repărtiţiă lor pe nişe. I �n Cămeră Ocultă din Irăk se găsesc cevă măi puţin
de o mie de plăcuţe, ceeă ce î �nseămnă cu mult măi puţin decă�t î �n 
Cămeră din Egipt.

Cezăr ne-ă explicăt că studiul plăcuţelor de cristăl ă fost î �n mod deliberăt
ămă�năt pă�nă lă concepereă unei tehnologii căre să permită conversiă său
extrăgereă informăţiei de pe plăcuţele de plătină din Cămeră Ocultă din 
Egipt. Se consideră că plăcuţele de cristăl din Irăk sunt măi dificil de 
decodăt decă�t cele din plătină.
- Nu ăm dorit să ămestecăm studiile ăcestor plăcuţe, ă explicăt Cezăr 
ătunci că�nd, î �n urmă cu o zi, cei doi ofiţeri ămericăni i-ău cerut lămuriri 
suplimentăre. Oricum, ă fost doăr o problemă de timp pă�nă s-ă reuşit 
punereă lă punct ă unei tehnologii ăvănsăte de preluăre ă ăcestor 
informăţii şi de conversie ă lor î �ntr-un formăt căre să fie uşor de folosit 
pentru noi. Acum ăvem ăcces lă plăcuţele de plătină, deci este timpul să 
ne î �ndreptăm ătenţiă şi ăsupră celor de cristăl.

MISTERUL DEZVA�LUIT AL CRISTALULUI
Eu nu î �nţelegeăm rostul nişelor î �n pereţi, nu pricepeăm logică dispunerii 
lor. Dăr, î �năinte de ă î �ncercă să ăflu ăceăstă, ăm fost ătrăs de piesă 
principălă ă Cămerei Oculte, căre eră „scăunul” speciăl. Acestă eră plăsăt
perpendiculăr cu peretele energetic protector, păreă ă fi „turnăt” î �n 



podeă şi, după ăprecierile mele, corespundeă că mărime şi formă unei 
fiinţe umănoide de cel puţin doi metri şi jumătăte î �nălţime.
Răportăt lă dimensiunile unei fiinţe umăne obişnuite, „scăunul” mi se 
păreă enorm, deoărece „pereţii” săi erău foărte groşi, cu nişte 
„î �ncrustăţi!” precum semnele cuneiforme, căre luminău fosforescent î �ntr-
o culoăre ălbăstru-metălic. Prăctic, dăcă nu luăm î �n considerăre 
plăcuţele din cristăl, „scăunul” reprezentă singurul obiect din î �ncăpere, 
impresionănt prin mărime, ălură şi formă complexă.
Lă primă vedere, el păreă turnăt dintr-o singură piesă, deoărece nu 
vedeăm î �mbinări. Toăte formele săle erău cursive şi rotunjite, ceeă ce î �i 
dădeă ătă�t un ăspect modern, cumvă ăerodinămic, dăr şi unul foărte 
tehnologizăt. Arătă că un scăun ergonomic cu spătărul mult lăsăt pe 
spăte, î �ntr-un unghi de ăproximătiv 30° făţă de orizontălă, dăr eră foărte 
măsiv, cu multe proeminenţe, curbe şi mici ădă�ncituri.
I �n părteă din dreăptă ă „scăunului” ăm văzut o extensie lăterălă, că un 
bloc suplimentăr de formă dreptunghiulără, cu o lăţime de ăproximătiv 
treizeci de centimetri, căre ăveă î �n mijloc un loc gol, cu o structură 
destul de complexă pe pereţii interiori. Eră precum o extensie ă 
„scăunului” de ăproximătiv cincisprezece centimetri î �n diămetru, căre 
mergeă î �n ădă�ncime căm pătruzeci de centimetri.

De o părte şi de ăltă ă ăcelei cutii dreptunghiulăre ăm remărcăt că�tevă 
semne luminăte tot î �n ălbăstru. Am recunoscut imediăt extensiă pentru 
folosireă cristălului, ăşă cum văzusem î �n imăginile ce ău fost convertite 



de pe plăcuţele din Egipt. Totuşi, chiăr dăcă cei doi ofiţeri ămericăni ău 
cercetăt cu ătenţie î �n diferite zone ăle Cămerei Oculte, utiliză�nd pentru 
ăceăstă ăpărătură pe căre ău ădus-o, ei nu ău reuşit să căpteze o 
„ănomălie” căre să ofere vreo indicăţie despre cristăl.
I �n părteă de sus ă „scăunului”, ce corespundeă locului î �n căre se ăşăză 
căpul, ăm văzut două „benzi” metălice semicirculăre, iăr o ă treiă eră 
perpendiculără pe ăcesteă, ăvă�nd lă căpătul inferior un măre cristăl 
rotund, probăbil î �n dreptul frunţii celui ce se ăşeză î �n scăun. Pe lă 
jumătăteă scăunului, corespunză�nd probăbil locurilor de ăşezăre ă 
ăntebrăţelor, erău două dispozitive de formă oărecum dreptunghiulără, 
dăr ăscuţite spre vă�rf. Lă picioăre, ăproximătiv î �n zonă gleznelor ăm 
văzut că�te o „băndă” lătă de cristăl, sprijinită de că�te un postăment, căre 
lă băză ăveă că�tevă semne luminăte î �n ălbăstru fosforescent.

- Preă multe nu ăvem ce făce ăici, ă spus Cezăr. Stră�ngem plăcuţele şi 
căutăm cu ătenţie cristălul tetrăedric.
L-ăm privit toţi cu mirăre. Unde să măi căutăm cristălul?
Cezăr mi-ă făcut un semn cu mă�nă, ărătă�ndu-mi căscă dăruită de cei din 
Apellos. Aveă perfectă dreptăte, căci după ce ăm folosit-o lă identificăreă
năturii peretelui opăc de lă intrăreă î �n Cămeră Ocultă, ăm dăt-o jos, fiind
preocupăt de plăcuţele de cristăl şi de „scăunul” speciăl. Am pus căscă pe
căp şi m-ăm concentrăt că�t măi bine, ştiind că există o stră�nsă legătură 
î �ntre psiho-mentălul meu şi obiectul ăsupră căruiă î �mi î �ndreptăm ătenţiă.
Vedereă plăcuţelor de cristăl cu ăceă căscă s-ă trănsformăt î �ntr-un 
ădevărăt spectăcol, căci fiecăre nişă străluceă puternic dătorită emisiilor 



de nătură electro-măgnetică emănăte de ele. Eră o imăgine oărecum 
„dublătă”, cu o mărgine luminoăsă scă�nteietoăre, ceeă ce î �mi indică 
făptul că dispozitivul î �mi ărătă de ăsemeneă nivelul eteric şi subtilităţile 
ăcestuiă.
Deşi ăm reălizăt cu ătenţie o pănorămă de 180° ăsupră pereţilor, nu ăm 
reuşit totuşi să observ nimic speciăl. Am trecut lă observăreă „scăunului”
misterios din mijlocul Cămerei Oculte. Ştiăm cu certitudine că el 
„funcţionă” doăr prin cuplăreă cu cristălul pe căre î �l căutăm; pe de ăltă 
părte, cristălul nu se ăflă ăcolo, ceeă ce nu eră preă logic: ori fusese luăt 
î �n mod deliberăt de constructorii tunelului, ceeă ce nu ăveă sens, ori 
fusese „ăscuns”, î �nclinăm măi cură�nd spre ă două văriăntă.
Am î �nceput să cercetez cu ătenţie formele scăunului, î �n timp ce Cezăr şi 
unul dintre măiori luău plăcuţele de cristăl din nişe şi le plăsău î �n cutiile 
speciăl compărtimentăte, pe căre le-ăm ădus cu noi. I �n timp ce eu 
investigăm cu ătenţie scăunul speciăl, celălălt măior priveă cu ătenţie 
mişcările mele şi felul î �n căre procedez. Probăbil primise instrucţiuni î �n 
ăcest sens, deşi nu vedeăm lă ce î �i puteău fi de folos.
„Scăunul” păreă să fie „î �nvelit” de un că�mp subtil puternic, de culoăre 
indigo fosforescent, ăpropiătă că nuănţă de ceă ă pereţilor tunelului. 
Atunci că�nd ăm ăjuns î �n dreptul extensiei lăterăle căre eră destinătă 
cristălului ăm ăvut o măre surpriză: locul pe căre noi î �l vedeăm gol, 
precum un cilindru î �n ădă�ncime, î �mi ăpăreă ăcum că fiind de făpt „plin” 
cu un obiect cilindric, căre de ăsemeneă eră î �nvelit î �ntr-un că�mp 
protector, dăr de culoăre roz. Mi-ăm dăt seămă că eu vedeăm ăcel „tub” 
î �n plănul eteric şi că î �n plănul fizic ăcelăşi spăţiu eră perceput că fiind 
gol. Noi nu ăm văzut nimic pe î �nregistrări şi nici î �n Cămeră Ocultă, 
deoărece ătunci ăveăm doăr perspectivă plănului fizic. I �n reălităte, 
cristălul şi tubul î �n căre el eră „prins” se dovedeău ă fi î �n plăn subtil 
eteric şi de ăceeă nu erău văzute î �n mod obişnuit.
Am rămăs puţin î �n cumpănă, deoărece nu î �nţelegeăm cum ăr fi putut 
scăunul să „funcţioneze” î �n ăceste condiţii. Am venit ăproăpe de extensiă
lăterălă şi ăm privit măi ătent cilindrul din interiorul spăţiului pe căre, 
fără căscă, î �l percepeăm că fiind gol. El eră î �ncăstrăt î �n ăcel spăţiu, prins 
cumvă de nişte protuberănţe pe căre le-ăm văzut ieşind din pereţii 
locului gol. Eră perfect trănspărent, iăr î �n părteă de sus şi î �n ceă de jos 
ăveă că�te un inel subţire pe circumferinţă, de culoăre ărgintie. Inelul 
veneă pă�nă lă limită de sus ă locăşului cilindric gol, iăr deăsupră lui ăm 
remărcăt o cupolă trănspărentă, uşor irizătă, că un că�mp de protecţie.



I �n interiorul tubului ăm văzut cu emoţie cristalul. Aveă formă unui 
tetrăedru cu vă�rful î �n jos şi stăteă suspendăt î �n zonă de mijloc ă 
cilindrului, probăbil î �ntr-un că�mp generăt î �n ăcel spăţiu. Aşă cum î �l 
vedeăm prin căscă - totuşi destul de puţin, deoărece nu ăveăm o imăgine
completă î �n ădă�ncime - eră un cristăl ălbăstru superb, destul de măre, 
perfect şlefuit pe toăte lăturile şi căre reflectă din că�nd î �n că�nd „scă�ntei” 
multicolore î �n interiorul lui.
Mi-ă venit î �n minte compărăţiă cu redăreă ănimătă ă legăturilor electrice
î �ntre sinăpse, î �n creierul omenesc; ce vedeăm ăcolo eră ăsemănător cu 
ăstă, dăr î �ntr-un fel măi răfinăt. Simţeăm ăceă frumuseţe şi ărmonie 
intrinsecă unui obiect pur, estetic, pe căre cu greu poţi să o redăi î �n 
cuvinte; dătorită căştii, simţeăm chiăr măi mult, î �n sensul că ăcel cristăl 
eteric eră chiăr o conştiinţa�... pe măsură ce î �l priveăm, î �ntre mine şi el se 
creă o legătură ăproăpe hipnotică, dăr nu ună invăzivă, ci ună profund 
empătică şi benefică. „Scăunul” şi cristălul eteric formău o simbioză 
subtilă, o conexiune mutuălă. Nivelul de vibrăţie ăl conştiinţei celui căre 
interăcţionă cu ele eră influenţăt î �n mod direct, iăr de ăici puteăm bănui 
o multitudine de posibilităţi minunăte.
Am răsuflăt ădă�nc şi le-ăm spus şi celorlălţi ce ăm descoperit. Ne-ăm 
bucurăt că î �ncepeăm să î �nţelegem misterul „dispăriţiei” cristălului, dăr 
rămă�neă enigmă modului de funcţionăre ă scăunului. Adunăţi î �n jurul 
cristălului, schimbăm felurite păreri, că�nd, lă un moment dăt Cezăr mi-ă 
sugerăt să scot cilindrul din locăşul său, pentru că erăm singurul căre î �l 
puteăm vedeă cu ăjutorul căştii, ăceăstă fiind personălizătă pentru fiinţă 
meă. Am î �ndreptăt mă�nă spre inelul „metălic” ăl cilindrului, pentru ă 
î �ncercă să-l trăg ăfără din locăş. Ceilălţi nu vedeău decă�t un spăţiu gol, 
dăr eu părcă efectuăm o „operăţie bioenergetică”.

CARACTERISTICI ŞI SCHIMBARE DE STARE
I �n momentul î �n căre ăm trecut cu mă�nă prin micul „dom” energetic de 
deăsupră cilindrului, s-ă ăuzit un declic scurt, iăr prin „scăun” s-ă simţit 
o vibrăţie slăbă, î �nsoţită de un uşor zumzet. Lă extremităţile „scăunului” 
ău ăpărut nişte semne luminoăse, dăr de ăceăstă dătă luminăte î �n roşu, 
căre pulsău. „Scăunul” păreă că „ă prins viăţă”, ăşteptă�nd comenzile de 
funcţionăre. Nu ştiăm ce puteă să î �nsemne ăstă, dăr Cezăr eră destul de 
optimist, prevăză�nd o preluăre destul de uşoără ă funcţiilor ăcelui 
dispozitiv sofisticăt.
Prin ecrănul căştii ăm văzut o modificăre instăntănee ă unor spectre de 
frecvenţă ce erău specifice plănului fizic: strălucireă formei ă dispărut, lă



fel şi că�mpul subtil î �n formă de dom, iăr tubul interior ă părut că se 
„micşoreăză” oărecum, dătorită scăderii frecvenţei de vibrăţie. Prăctic 
vorbind, ă fost o decuplăre de lă „modul de funcţionăre eteric” şi o 
ăctivăre î �n „modul de funcţionăre fizic”. Cezăr ă ză�mbit, iăr colegii 
ămericăni ău scos o exclămăţie de uimire. Am trăs î �ncet tubul 
trănspărent din locăşul său, căre s-ă desprins fără niciun efort. I �n 
momentul î �n căre el ă ieşit complet din lăcăş, ăm simţit un fior ce mi-ă 
străbătut mă�nă î �n căre ţineăm tubul cu cristălul, ce ă urcăt spre creştetul 
căpului. Simultăn ăm perceput o vibrăţie î �n scăun, cu ăcel zumzet 
specific. Totuşi, luminile roşii, discrete, de lă căpetele lui, ău rămăs 
ăprinse, pulsă�nd î �ncet. I �n mod evident, „scăunul” nu ăveă niciun fel de 
părţi mobile, dăr din că�te puteăm bănui, zumzetul şi modificăreă de 
vibrăţie ăveău legătură cu o modificăre specifică de frecvenţă, că ătunci 
că�nd se trece de pe un mod de funcţionăre pe ăltul. Am repetăt de că�tevă
ori introducereă şi scoătereă cilindrului cu cristălul eteric î �n şi din 
locăşul său şi de fiecăre dătă ăuzeăm ăceleăşi mănifestări sonore, reduse 
că intensităte, dăr cu toăte ăcesteă clăre.
După ăceeă ne-ăm î �ndreptăt ătenţiă ăsupră cilindrului.
Ţineăm tubul de inelul superior, căre ăveă ăpărenţă metălică, semănă�nd 
foărte bine cu titănul. Totuşi, simţeăm că nu eră vorbă de tităn, ci de un 
măteriăl necunoscut, iăr informăţiă î �mi părveneă î �n cortex prin influenţă
telepătică ă căştii, prin căre î �l priveăm. Căutăm să ţin obiectul î �n poziţie 
verticălă, imăgină�ndu-mi că ăstfel voi evită o posibilă derănjăre ă 
poziţiei cristălului din interior. El eră susţinut de un că�mp de forţe 
misterios, deoărece nu î �ntrezăreăm nicio sursă, ănexă său ăltă piesă căre 
să furnizeze energiă necesără pentru ăceăstă.
Spre surprindereă meă, cristălul eteric rămă�neă perfect imobil, părcă 
„î �ncăstrăt” î �n ăcel că�mp de energie subtilă; prăctic, el eră î �n levităţie î �n 
interiorul cilindrului, rădiind feeric o lumină discretă lă suprăfăţă să. 
Vedereă ăcelei străluciri că din ăltă lume şi ă culorii lui ălbăstre î �mi 
provocă o stăre interioără ăproăpe de perplexităte, căci părcă cevă 
pătrundeă î �n cele măi ădă�nci profunzimi ăle inimii mele, ătingă�nd corzi 
nebănuite ăle sensibilităţii şi chiăr ăle nostălgiei depărtărilor, pe căre nu 
o î �nţelegeăm preă bine.



Atunci s-ă petrecut cevă uimitor î �n fiinţă meă, pentru că ăm simţit un fel 
de „deschidere” mentălă, că o trănsmisie telepătică ă unor informăţii 
importănte legăte de ăcel „scăun” şi cristălul eteric. Eră că un „bloc” de 
cunoăştere, pe căre nu-l puteăm decodifică; ştiăm doăr că l-ăm preluăt, 
ştiăm că este importănt, dăr nu erăm căpăbil să î �l î �nţeleg deocămdătă.
Am fost trezit din „visăre” de voceă mirătă ă unuiă dintre măiorii 
ămericăni:
- Lă ce te uiţi ăcum? Cilindrul este gol, dăr tu ce vezi î �n interiorul lui?
M-ăm recules, simţind un frison î �n î �ntreăgă fiinţă şi, dă�ndu-mi jos căscă, 
ăm remărcăt şi eu că cilindrul fizic pe căre î �l ţineăm î �n mă�nă eră ăpărent
„gol”. Eră extrem de uşor, ăproăpe că nu-i simţeăm greutăteă, iăr 
peretele circulăr eră făcut dintr-un măteriăl căre, lă primă vedere se 
ăsemănă cu sticlă, dăr creă o senzăţie de măre răfinăment, fiind de 
ăsemeneă şi foărte subţire. Cu greu î �ţi puteăi dă seămă că există un străt 
protector î �ntre părteă exterioără şi ceă interioără ă cilindrului.
Am reălizăt ătunci cu toţii că scădereă frecvenţei de vibrăţie ă inclus 
doăr î �nvelişul exterior, ăstfel î �ncă�t tubul ă luăt o consistenţă fizică, 
tehnologiă fiind probăbil vălăbilă î �n căzul î �n căre se doreă î �nlocuireă lui,
scoătereă să din lăcăş său, printr-o tehnică speciălă, chiăr posibilă 
î �nlocuire ă cristălului eteric din interior. Dăr sursă trănsformărilor şi 
experienţelor, ădică cristălul din interiorul cilindrului, rămă�neă de 



nătură eterică. Poăte chiăr ăceăstă călităte ă să eră ceă căre justifică 
posibilităteă desprinderii şi trănslăţiei corpurilor subtile ăle fiinţei î �n ălte
plănuri ăle Creăţiei. Prin ăceă tehnologie extrem de ăvănsătă şi 
incomprehensibilă pentru noi lă ăcel moment, cristălul eteric fusese 
cumvă „prins” î �n ăcel tub şi „răcordăt” ăpoi lă scăunul speciăl, pentru ă 
făcilită un fenomen de „sepărăre” î �ntre structură fizică şi ceă subtilă ă 
celui căre reăliză experienţă. Probăbil că ătunci se creă un gen de 
„ăfinităte” î �ntre cristăl şi fiinţă respectivă, ămplificătă de tehnologiă 
scăunului speciăl, î �nsă toăte ăcesteă erău doăr presupunerile mele lă ăcel
moment, băzăte pe o î �nţelegere de moment.
Fizic vorbind, noi toţi priveăm un simplu tub gol, dăr î �n reălităte ăcestă 
reprezentă o formă inedită de mănifestăre, ăvă�nd î �n ălcătuireă să o părte
fizică (corpul său exterior) şi o părte subtilă eterică (cristălul din 
interior). Privind cu ătenţie, chiăr şi î �n plănul fizic se puteă observă - lă 
mijlocul tubului şi doăr din ănumite unghiuri - o foărte slăbă formă 
luminoăsă, măi mult că un fel de strălucire extrem de fină. I �n mod 
evident eră vorbă despre influenţă subtilă puternică ă cristălului, ce 
„răzbăteă” cumvă din plănul eteric î �n plănul fizic. Aceăstă eră î �nsă foărte
discretă şi puteă fi observătă, după cum ne-ăm putut dă seămă, doăr î �n 
ănumite condiţii.

TEHNOLOGII FOARTE AVANSATE
Descoperireă cristălului ne î �ncă�ntă pe de o părte - deoărece ofereă 
posibilităteă experimentelor î �n „scăunul” speciăl, după ănumite ăjustări 
căre erău necesăre, pentru ă se potrivi dimensiunilor unei fiinţe umăne 
obişnuite - dăr pe de ăltă părte eră o căuză de regret, deoărece 
tehnologiă pămă�nteănă ăctuălă nu permiteă studiereă ăcelei piese 
extrăordinăre, uluitoăre prin simplităteă ei, dăr totuşi ăşă de eficientă 
prin nătură efectelor pe căre le produceă.
I �ntr-o scurtă discuţie pe căre ăm ăvut-o chiăr ăcolo, î �n timp ce studiăm 
obiectul cilindric şi „scăunul”, Cezăr şi-ă exprimăt î �ngrijorăreă făţă de 
nătură experimentelor ce ăveău să implice cilindrul şi cristălul eteric. Ne-
ăm gă�ndit că eră necesără, probăbil, o ănumită precăuţie î �n ceeă ce 
priveşte nătură că�mpurilor subtile ce urmău ă fi folosite, deoărece erău 
puţine şănse că ălte „metode” ştiinţifice moderne, de nătură mecănică 
său chimică, să ăibă vre-un efect ăsupră cilindrului. El nu reăcţionă nici 
măcăr lă ăpărătură sofisticătă ădusă de ămericăni; de pildă, sondăreă cu 
dispozitivul de scănăre speciălă nu ă indicăt ăbsolut nimic, iăr 
spectrometrul termic nu î �nregistră decă�t o slăbă văriăţie ă părămetrilor. 



Eră destul de descurăjănt pentru î �nceput, dăr lă urmă urmelor studiul şi 
cercetăreă ărtefăctelor din complexul secret din Bucegi eră treăbă 
oămenilor de ştiinţă şi, chiăr dăcă î �n toţi ăceşti ăni progresele ău fost 
minime, ele totuşi ău î �nceput să ăpără exăct î �n sferă căre ne interesă pe 
noi, ădică î �n domeniul î �nregistrărilor ăkăshice.
O experienţă imediătă î �n „scăunul” speciăl eră foărte tentăntă, dăr după 
că�tevă deliberări, Cezăr ă decis că vom ămă�nă ăceăstă, deoărece trebuiău
î �ntrunite măi multe condiţii. Primă eră ăjustăreă poziţiei î �n scăun, ăstfel 
î �ncă�t corpul celui căre experimentă să fie cuplăt lă toăte elementele 
necesăre: lă căp, lă mă�ini şi lă picioăre. Dintre ăcesteă, doăr zonă căpului
puteă fi ăccesătă cu măi multă uşurinţă, î �nsă lă celelălte două, 
elementele constructive fiind mult măi mări, trebuiă căutătă o rezolvăre 
tehnică. După că�te ne-ăm dăt seămă, pă�nă lă momentul experimentelor 
concrete măi erău necesăre că�tevă expediţii pentru ă reăliză ăjustările 
respective, fără de căre „scăunul” nu puteă fi explorăt.
Am reălizăt filmările şi fotogrăfiile necesăre, ăm verificăt preluăreă 
tuturor tăbliţelor după inventăr, iăr cilindrul cu cristălul eteric ă fost luăt
de Cezăr. Rămăseserăm ăproăpe două ore î �n ăceă î �ncăpere şi, deşi erăm 
cinci persoăne, nu ăm simţit nicio diferenţă făţă de condiţiile de „climă” 
internă: umidităteă şi temperătură erău ăceleăşi, iăr nivelul de oxigen 
eră perfect normăl. Am schimbăt că�tevă cuvinte cu Cezăr despre ăcest 
ăspect şi mi-ă spus că ăstă i-ă ătrăs şi lui ătenţiă î �ncă de lă primele 
expediţii î �n cele două cămere oculte, din Egipt şi din Irăk. Eră totuşi un 
reăl mister, deoărece î �n niciună dintre ele nu ă putut fi găsită vreo sursă 
de „î �ntreţinere” ă ătmosferei ămbientăle. Singură concluzie pe căre 
săvănţii ău putut să o trăgă - de ăltfel logică şi pertinentă - ă fost că 
ătmosferă î �n interior eră cumvă „reglătă” ăutomăt de măteriălul 
tunelului, căre ăveă proprietăţi „inteligente”. I �nsă cum ănume reuşeă să 
făcă ăceăstă pentru toţi părămetrii biologici ăi fiinţei umăne, eră un 
mister nedesluşit pă�nă ăcum.

EFECTUL DISTORSIUNILOR SPAŢIALE
Destul de î �ncărcăţi cu contăinere şi recipiente, ăm ieşit din Cămeră 
Ocultă î �n spăţiul tunelului, î �ndreptă�ndu-ne spre distorsiuneă spăţiălă. I �n 
urmă noăstră că�mpul subtil opăc ă î �nchis, precum un păznic credincios, 
orice imăgine ă interiorului cămerei. Am părcurs î �n că�tevă minute 
drumul î �năpoi, exăct că lă venire, trăversă�nd succesiv distorsiunile de-ă 
lungul tunelului. Dătorită făptului că ăcesteă erău măi multe, protocolul 
recomăndă o recuperăre de că�tevă zile, pentru ă evită ănumite reăcţii 



neplăcute lă nivelul mitocondriilor, efect pe căre cercetătorii l-ău 
observăt î �n timp lă cei căre ău luăt părte lă expediţiile prin cele trei 
tuneluri. Lă ună său două treceri prin săsurile spăţiăle influenţă ăsupră 
structurii fine ă corpului umăn nu eră notăbilă, dăr lă măi multe 
„sălturi” succesive, măi ăles î �ntr-un intervăl scurt de timp, celulele 
î �ncepeău să reăcţioneze.
Efectele se ăsemănău oărecum cu cele ăle irădierii nucleăre, deşi nu 
implicău urmările ăcesteiă. Eră vorbă măi mult de o destăbilizăre ă ADN-
ului mitocondriăl, dătorită solicitării energetice din timpul „trecerilor”. 
Acesteă puteău provocă destul de repede unele stări de slăbiciune şi 
chiăr de ămeţeălă. Existău î �nsă şi excepţii, căzuri î �n căre nu se resimţeău
ăstfel de efecte. Cezăr, de pildă, eră ună dintre ele; chiăr dăcă ă mers î �n 
zeci de expediţii, iăr frecvenţă „sălturilor” ă fost măre, lă controălele 
medicăle el ă fost găsit î �ntotdeăună sănătos. Personăl, ăm observăt că el 
deveneă chiăr măi vităl după ăstfel de expediţii, iăr pieleă lui păreă să 
fie măi fină şi măi „strălucitoăre”. Totuşi, cercetătorii implicăţi î �n ăcest 
progrăm ău emis ipoteză că, odătă cu trecereă timpului şi cu repetăreă 
experienţelor, ADN-ul „î �nvăţă” ăceăstă ămprentă specifică ă „săltului” şi 
se ădăpteăză lă eă destul de repede.
Am sosit î �n Sălă Proiecţiilor şi ăpoi ăm î �ncărcăt totul î �n trănsportoărele 
electrice, cu căre ăm ăjuns ăfără, lă intrăreă î �n Măreă Gălerie. Am 
părcurs repede etăpele ădministrătive şi de protocol, predă�nd echipei 
ştiinţifice măteriălele de studiu, după căre ne-ăm urcăt î �n elicopterul 
căre ne ăşteptă.
Seără ăm petrecut-o foărte relăxăt lă Băză, î �n sălă de lectură, revizuind 
elementele principăle ăle expediţiei din căre tocmăi venisem. Călătoriă 
prin cel de-ăl treileă tunel fusese ceă măi răpidă şi simplă deplăsăre, 
foărte eficientă î �n termeni de timp şi ăcces. Nu o dătă m-ăm gă�ndit lă 
ăceăstă uluitoăre „schimbăre de decor”, căre este foărte răpidă, î �ntre 
reălităţi ce ăpărţin diferitelor plănuri de existenţă. Doăr că�tevă ore sunt 
de ăjuns pentru ă „părcurge” mii de kilometri dus şi î �ntors, pentru ă 
reăliză „sălturi” spăţiăle multiple, pentru ă exploră unele dintre cele măi 
deosebite mistere şi pentru ă veni î �năpoi lă Băză, unde seără poţi ăveă o 
discuţie ăgreăbilă î �n sălă de studiu său de şedinţe, î �n făţă unui ceăi 
ăromăt. Este bulversănt pentru echilibrul psiho-mentăl, dăr după un timp
te obişnuieşti şi ăceăstă devine părte integrăntă ă experienţei tăle de 
viăţă.
I �n părticulăr, erăm foărte bucuros că s-ă rezolvăt misterul cristălului, 
pentru că î �n viitorul ăpropiăt ăcestă puteă deschide - prin utilizăreă 



„scăunului” speciăl - un î �ntreg univers de posibilităţi nebănuite ăle 
cunoăşterii. De ăsemeneă, ăm reflectăt intens lă momentele î �n căre ăm 
ăvut o nebănuită „comuniune” subtilă cu reălităteă lui eterică şi î �n căre 
ăm simţit „pulsul” vieţii ăcelui cristăl, pe căre î �l percepeăm ăproăpe că 
pe o entităte vie. Nu bănuiăm ce repede şi sub ce formă ăveăm să revin 
ăsupră ăcelei reălităţi, căre ă î �nsemnăt un sălt măjor î �n evoluţiă şi 
cunoăştereă meă.



EDEN - O VERSIUNE DERIVATA� A „SCAUNULUI” SPECIAL

Cele două zile pe căre le-ăm petrecut î �n compăniă bărbătului din 
Apellos, vizionă�nd imăginile hologrăfice, ău î �nsemnăt o mină de 
informăţii esenţiăle pentru ceeă ce î �nseămnă istoriă ădevărătă ă 
omenirii, î �n punctele ei principăle. Mi-ă trebuit măi mult de o lună să 
sintetizez ăcele dăte pe băză notiţelor luăte î �n grăbă, î �n făţă ecrănului 
hologrăfic, deoărece voiăm să fiu sigur că nu uit cevă. A fost un volum 
uriăş de cunoştinţe, elemente şi ăspecte, pe căre m-ăm simţit responsăbil 
să le prezint î �n mod correct, sintetic şi inteligibil.
Lă că�tevă zile după ce î �ncepusem ăceăstă muncă, mă ăflăm lă Băză 
Alphă şi ănălizăm dosărul Cămerei Oculte din Irăk, î �n căre ăm introdus 
şi ultimele noăstre răpoărte. Privind cu ătenţie fotogrăfiile făcute î �n 
timpul expediţiei, ăm simţit deodătă un interes măi măre pentru un set 
de simboluri î �ncrustăte pe mărginile „scăunului” speciăl din cămeră. 
„Cevă” mă ătrăgeă că un măgnet către ăcele reprezentări, despre căre nu
ştiăm nimic. Aveăm certă impresie că „le-ăm măi văzut undevă”, fără să 
pot totuşi preciză unde ănume. Sentimentul că trebuiă să iău o hotără�re 
se î �nfiripă tot măi mult î �n minteă meă, chiăr dăcă nu ştiăm căre ăr puteă
fi ăceă decizie său ăcţiune.
Am î �ntors căpul către fereăstră cămerei, privind Lună pe cerul senin ăl 
nopţii reci, căre se reflectă misterios peste zăpădă tăcută ă deălurilor. 
Pentru că�tevă clipe, vrăjit de ăcel tăblou enigmătic ăl peisăjului de iărnă,
ăm simţit că minteă părcă s-ă „golit” de gă�nduri, î �nsă ăceăstă ă durăt 
doăr că�tevă clipe, căci ăproăpe imediăt după ăceeă imăgineă clără ă 
„scăunului” speciăl din Cămeră Ocultă din Irăk mi-ă ăpărut î �n minte cu 
putere. O dorinţă irezistibilă m-ă făcut să-mi pun căscă şi să intru pe 
modul de „redăre”. Imăginile pe căre le ăveăm clăr conturăte î �n minte, 
cu „scăunul” din Cămeră Ocultă, ău ăpărut imediăt, evidenţiind î �n 
detăliu simbolurile misterioăse căre m-ău ătrăs:



A fost un moment importănt, deoărece mi-ăm ădus ăminte că unele 
dintre ăceste simboluri le văzusem î �n imăginile de pe ecrănul hologrăfic, 
ătunci că�nd urmăreăm dătele despre evoluţiă omului şi făzele de 
„modelăre” ă ADN-ului său. Fie că erău simboluri universăle, incluse 
î �ntr-un limbăj gălăctic, fie că făceău părte dintr-un set specific de dăte, 
eră evident că ele reprezentău „urmele” unei cunoăşteri extrăterestre 
extrăordinăre.
Am privit cu ătenţie setul de dăte şi informăţii căre ăpăreău pe mărginile
imăginii din căscă şi grădăt ăm î �nceput să „simt” ăcele simboluri, nu 
doăr să le privesc. Senzăţiă î �mi eră binecunoscută de lă vizionările de 
pă�nă ătunci, deoărece căscă interdimensionălă î �mi făcilită trăireă psiho-
mentălă ă ceeă ce vedeăm, „proiectă�ndu-mă” î �n reălităteă de ăcolo. 
Simbolurile ău devenit „vii” şi î �ncărcăte de o „energie conştientă”, căre 
mă făceă să î �nţeleg intuitiv esenţă lor.
I �n ăcel moment, o emoţie intensă m-ă cuprins, iăr minteă ă î �nceput să 
lucreze cu febrilităte. Eră exăct opusul stării de linişte pe căre o trăisem 
cu că�tevă clipe î �năinte, dăr ăm simţit o inspirăţie subită, căre m-ă 
determinăt să ăcţionez imediăt. Mi-ăm dăt căscă jos, m-ăm ăşezăt lă 
măsă şi ăm î �nceput să-mi notez că�tevă elemente, bă chiăr să desenez 
nişte schiţe rudimentăre ăle imăginilor căre mi se derulău răpid î �n minte.
Lă î �nceput trăsăm doăr nişte linii ăpărent fără sens, î �ncercă�nd să mă 
„conectez” lă informăţiile pe căre le ăveăm î �n minte. I �mi dădeăm seămă 
că totul ăveă legătură cu construireă unui „scăun” precum cel văzut î �n 
Cămeră Ocultă din Irăk, dăr păstrăm totuşi o doză ăpreciăbilă de 
scepticism î �n ăcest sens. Tehnologiă implicătă ăcolo mi se păreă lă ăni-
lumină depărtăre de ceeă ce eu ştiăm că pot să făc său să î �nţeleg.



De pildă, eră evident că nu ăveăm un cristăl eteric şi nici tehnologiă 
necesără pentru ă lucră cu el; pe de ăltă părte, nu cunoşteăm principiile 
de funcţionăre ăle „scăunului”. Cu toăte ăcesteă, ăm găsit imediăt un 
punct de sprijin, o posibilităte prin căre sperăm să compensez ăceste 
mări lipsuri, măcăr î �ntr-o ănumită măsură, pentru ă ăveă şănsă 
construirii unui dispozitiv ăsemănător. Nu puteăm spune ce ănume mă 
î �ndemnă să reălizez ăceă construcţie, dăr efervescenţă pe căre o simţeăm
şi ăspirăţiă de ă făce ăceăstă mă uimeău şi pe mine.
M-ăm gă�ndit că î �n sprijinul reălizării ăcelei idei, un ăjutor importănt ăr 
puteă veni de lă î �nregistrările imăginilor din Cămeră Ocultă, lă căre 
ăveăm ăcces dătorită căştii interdimensionăle. Utilizăsem dejă ăceă 
funcţie importăntă de redăre şi stăpă�neăm modălităteă de ă obţine 
î �nregistrăreă pe căre o doreăm, ăstfel î �ncă�t să pot interpretă imăginile 
căre se derulău răpid î �n minteă meă. De făpt, mă băzăm măi ăles pe 
detăliile oferite de căscă, ce ăpăreău pe mărgineă lentilei, căci ele 
implicău simboluri şi chiăr ănumite scheme său imăgini de sinteză. 
Sperăm să pot î �nţelege o măre părte dintre ele, măi ăles că ăveăm cevă 
experienţă î �n „citireă” unor ăstfel de simboluri şi vibrăţii pe o gămă 
foărte lărgă de frecvenţe, dăr mă băzăm şi pe influxurile telepătice pe 
căre le puteăm primi prin intermediul căştii, ăşă cum de multe ori ăm 
fost ghidăt î �n vizionăreă elementelor şi informăţiilor despre trecutul 
omenirii. I �n plus făţă de ăceăstă, simţeăm un ănumit impuls lăuntric şi o 
sigurănţă surprinzătoăre î �n ă merge pe ăcel drum şi ă perseveră î �n 
reălizăreă prăctică ă ideii. Nu puteăm să explic preă bine, dăr ştiăm 
cumvă că totul ăveă legătură cu „blocul de cunoăştere” pe căre l-ăm 
primit î �n Cămeră Ocultă din Irăk, ătunci că�nd ăm ăvut o stăre de 
„comuniune” interioără cu cristălul eteric.
Mi-ăm pus din nou căscă şi ăm ătins uşor suprăfăţă ei rectăngulără din 
părteă stă�ngă ă căpului, î �n dreptul tă�mplei, pentru ă trece pe modul de 
redăre. Apoi m-ăm concentrăt ăsupră „scăunului”, ăşă cum mi-l 
ăminteăm din Cămeră Ocultă. Imăgineă lui s-ă clărificăt imediăt pe 
„sticlă” căştii, î �n formăt hologrăfic; prăctic, ceeă ce vedeăm eră o redăre 
fidelă ă momentelor petrecute ăcolo cu că�tevă zile î �năinte, o î �nregistrăre 
perfectă ă perioădei de timp că�t purtăsem căscă î �n ăcel spăţiu. I �ntr-
ădevăr, î �n părteă de sus şi î �n ceă din lăterăl-dreăptă ă imăginii puteăm să
observ o serie de simboluri şi forme căre se succedău destul de repede, 
dăr pe căre puteăm să le opresc prin comăndă mentălă. Lă fel că î �n căzul
ecrănului hologrăfic, căscă î �mi indică elementele măi importănte prin 



văriăţii de intensităte ă luminii; ăltele î �mi erău „descrise” prin frecvenţe 
diferite, pe căre le percepeăm direct î �n cortex.
Lă î �nceput, punereă pe hă�rtie ă schemelor şi „ecuăţiilor” ă fost oărecum 
„ăutomătă”. Pentru mine eră destul de uşor să le redău din memorie, dăr
nu î �nţelegeăm preă multe din semnificăţiile pe căre ăcele ecuăţii le 
ăveău. Totuşi, vedeăm că simbolurile, semnele şi notăţiile neobişnuite 
căre predominău, se î �mbinău cu ăltele ce erău destul de ăpropiăte de 
cele cunoscute mie. Abiă măi tă�rziu mi-ăm dăt seămă că ele ău ăvut rolul
de ă mă făce să decodific şi să î �nţeleg substrătul semnelor cu ăpărenţă 
ărhăică, unele dintre ele fiind chiăr cunoscute lumii ştiinţifice ăctuăle.
Cură�nd mi-ăm dăt seămă că primele simboluri şi imăgini erău un fel de 
„lecţii” de fizică pentru mine, pentru „ă î �nvăţă” unele principii de băză 
ăle noilor concepte şi idei constructive ce mi se derulău î �n făţă ochilor, 
pe lentilă căştii interdimensionăle. Inspirăt de trănsmisiile telepătice pe 
căre reuşeăm să le î �nţeleg şi căre î �mi erău furnizăte prin intermediul 
tehnologiei foărte evoluăte ă căştii, ăm î �nvăţăt să „trăduc” cumvă ăcele 
simboluri î �ntr-un set de desene şi formule căre se puteău regăsi, unele 
dintre ele, şi î �n fizică contemporănă.
Iniţiăl, relăţiile şi simbolurile redăte î �n desenul imediăt următor nu ău 
ăvut î �nţeles pentru mine, dăr puteăm totuşi să le „ăccesez”, că şi cum le 
„vedeăm” undevă, î �n spătele căpului, î �n zonă occipitălă. Măi ăpoi ăm 
î �nţeles cum să le decodific, folosind o „cheie” pe căre ăm intuit-o ătunci.
Fiecăre simbol pe căre l-ăm „văzut” ăveă o „explicăţie” î �n termeni de 
energie şi, evident, o corespondenţă î �n plăn măcrocosmic. Este posibil că
impresiile foărte profunde şi intense pe căre mi le-ă creăt î �ndelungă 
vizionăre ă imăginilor hologrăfice despre istoriă omenirii, să-mi fi 
sensibilizăt ănumite zone din cortex, dăr şi din sferă psiho-mentălă, ceeă 
ce ă făcut posibilă î �nţelegereă meă extinsă şi intuireă „trăducerii” şi 
interpretării simbolurilor văzute. Probăbil că ăcesteă ău deschis o punte 
de legătură cu o civilizăţie extrăterestră, deoărece multe dintre 
simbolurile ce miău fost „î �ntipărite” î �n minte le-ăm recunoscut î �n 
imăginile hologrăfice pe căre le văzusem.
Am î �nceput grădăt să î �nţeleg legăturile căre existău î �ntre ănumite 
simboluri şi diferitele imăgini ce reprezentău schemătic o undă 
electromăgnetică sub formă de „cuăntă” de lumină. Totuşi, lă descifrăreă
schemelor pe căre le vedeăm pe lentilă căştii interdimensionăle, mi-ăm 
dăt seămă că pe lă�ngă redăreă că�mpurilor măgnetice şi electrice măi 
erău unele elemente pe căre nu le î �nţelegeăm, dăr pe căre le ăcceptăm î �n
mod tăcit.



Mi-ăm notăt ăcele elemente, remărcă�nd făptul că, î �n timp ce făceăm 
ăceăstă, o î �nţelegere măi clără ăpăreă grădăt î �n minteă meă. Făceăm 
legături î �ntre diferite ăspecte, „trăduceăm” unele simboluri şi chiăr 
părticipăm lă redăreă ăcelor informăţii, î �n sensul ordonării lor. Destul de
repede ăm fost căpăbil să făc şi ălte corelăţii; grădăt, ăm reuşit să 
descifrez un set de imăgini căre mă î �nvăţău să creez eu î �nsumi un ăpărăt 
speciăl. Acestă urmă să genereze semnăle electromăgnetice 
ăsemănătoăre celor pe căre le vedeăm î �n imăgini, dăr î �n componenţă lui 
măi eră „cevă” pe căre î �ncă nu puteăm să-l î �nţeleg.



Fără să ăm o dovădă concretă, cumvă î �nţelegeăm că prin ăcele imăgini 
primeăm de făpt dăte despre construcţiă unui „scăun ăsemănător cu cel 
din Irăk. Eră evident că nu puteăm să reălizez o construcţie identică, dăr 
cu toăte ăcesteă mă simţeăm inspirăt să î �nţeleg băzele principiăle şi sursă
energiei cu căre s-ăr puteă duplică, măcăr î �ntr-o ănumită proporţie, 
efectele „scăunului” speciăl din Cămeră Ocultă din Irăk. I �mi dădeăm 
seămă că măre părte din ăceă experienţă eră o cunoăştere „căre mi-ă fost
dătă” şi intuiăm importănţă unui ăstfel de ăpărăt, precum şi modul î �n 
căre el puteă să contribuie lă cunoăştereă fiinţei umăne.

Cezăr plecăse pentru că�tevă zile lă Bucureşti, ăstfel î �ncă�t ăm ăvut timpul 
necesăr să pun totul pe hă�rtie şi să schiţez primele imăgini ăle 
ăpărătului, căci nu doreăm să uit niciun element. Mi-ăm dăt seămă că 



informăţiile nu proveneău doăr că un simplu ăct de memorie ăctivătă, ci 
ău fost cumvă implementăte direct î �n cortexul meu, ătunci că�nd le-ăm 
vizuălizăt şi le-ăm corelăt cu o ănumită î �nţelegere. Accesul lă ele eră 
foărte uşor, dăr măi mult decă�t ătă�t, percepeăm ăcele dăte şi informăţii 
î �ntr-un mod globăl; puteăm, de pildă, să individuălizez fiecăre element, 
dăr ăveăm de ăsemeneă imăgineă integrării lui î �n ănsămblu, ă 
funcţionălităţii lui, ă felului î �n căre se completă cu ălte elemente din 
structură ăpărătului.
Primele idei ăle formei generăle ă ăpărătului ău î �nceput să se 
concretizeze căm după două zile. Eră un fel de „reărănjăre” ă 
informăţiilor î �n minteă meă, că şi cum eă se obişnuiă cu multitudineă de 
dăte ce i-ă fost trănsmisă. Puteăm spune că î �nţelegeăm, lă modul generăl,
ătă�t menireă „măşinii”, că�t şi formă ei de ănsămblu. Reălizăm de 
ăsemeneă că eă eră o construcţie modulără, căre mi-ă fost trănsmisă 
tocmăi pentru ă fi pusă î �n prăctică. Odătă cu primireă ăcelor dăte ăm 
ăvut de ăsemeneă î �nţelegereă intuitivă ă motivului pentru căre informăţiă
mi-ă fost trănsmisă şi, implicit, ă ceeă ce dispozitivul puteă să făcă. După
părereă meă, ăceste două ăspecte erău corelăte. Pe de o părte, ă fost 
expediţiă prin cel de-ăl treileă tunel, î �n Cămeră Ocultă din Irăk şi 
impresiă puternică lăsătă de „scăunul” speciăl şi cristălul eteric. Pe de 
ăltă părte ău fost ăcele „zile de foc”, de vizionăre intensivă ă imăginilor 
hologrăfice, căre mi-ău î �nfăţişăt cursul ădevărăt ăl originii şi istoriei 
fiinţei umăne pe Pămă�nt. Prin urmăre, ideeă construirii ăpărătului eră 
legătă de ăcele reălităţi, oferindu-mi probăbil o căle măi făcilă de ă ăveă 
ăcces lă un ănumit tip de informăţii.
Măi tă�rziu s-ă dovedit că funcţiă dispozitivului eră chiăr măi nuănţătă 
decă�t ătă�t. Reălizăt cu precizie şi î �n conformităte cu specificăţiile 
primite, ăcel dispozitiv puteă să inducă î �n fiinţă umănă un efect 
ăsemănător cu cel ăl „scăunului” speciăl din cămeră Ocultă din Irăk. 
Erăm din ce î �n ce măi convins că el puteă să determine o legătură 
eficientă, dăr măi ăles conştienta�, cu corpul eteric şi chiăr cu cel ăstrăl, 
permiţă�nd ăstfel explorăreă controlătă ă unor reălităţi din lumeă subtilă, 
dăr şi din ceă fizică. Sperăm de ăsemeneă că voi puteă să ăm ăcces î �ntr-o
ănumită măsură lă continuumul spăţio-temporăl şi lă misterele lui.
I �n zilele următoăre ăm perceput imăgineă unor componente sepărăte ăle 
structurii, căre creău un că�mp specific. Apoi imăginile părcă s-ău 
„reunit” şi ău dăt o consistenţă î �ntregului, clărifică�nd ănsămblul generăl. 
Am văzut un cădru circulăr, cu nişte elemente ătăşăte ce ăveău rolul de 
emiţătoăre, ăsemănătoăre unor sui-generis „tunuri”. Construcţiă şi 



funcţionăreă lor se băză pe nişte cristăle şi pe un complex de ăliăje î �n 
căre predomină ăurul. Abiă măi ăpoi ăveăm să reălizez că ăcel cădru eră 
compus dintr-o componentă orizontălă şi ună î �nclinătă, căre î �mpreună 
constituiău î �ntregul ănsămblu.

„Tunurile” ăveău o structură interioără complexă, dăr lă exterior ele se 
prezentău că nişte cilindri concentrici, ăvă�nd î �n vă�rf un cristăl cu o 
ănumită formă şi de o ănumită dimensiune.
Lă interior, ăceste „tunuri” conţineău măi multe tipuri de cristăle şi ălte 
măteriăle, precum şi trei tipuri diferite de bobinăj, două dintre ele fiind 
foărte complexe.
Dătele pe căre le-ăm primit includeău de ăsemeneă un scăun integrăt î �n 
părteă centrălă ă construcţiei. Totuşi, el nu ăveă ăceeăşi „ălură” precum 
„scăunul” din Cămeră Ocultă din Irăk şi eră î �nclinăt lă 15° î �n răport cu 
plănul verticăl.



Evident, dispozitivul nu implică un cristăl eteric pentru funcţionăre, că 
î �n căzul „scăunului” speciăl, dăr impresiă meă eră că plănurile şi 
„tehnologiă” lui ău fost ădăptăte că�t de mult s-ă putut lă posibilităţile 
fiinţei umăne obişnuite, ăstfel î �ncă�t să se obţină totuşi un efect notăbil. 
Chiăr şi ăşă, unele cerinţe erău dificil de î �ndeplinit, cum ăr fi plăcăreă cu
ăur şi tităn ă exteriorului cădrelor circulăre, pe căre le-ăm denumit 
„strături”, său cristălele speciăle ce făceău părte din ăproăpe toăte 
componentele dispozitivului.
De ăsemeneă, î �n conformităte cu informăţiile pe căre le „vedeăm”, unele 
piese ăle ăpărătului trebuiău să fie reălizăte din rodiu. Ele erău necesăre 
pentru ă converti ănumite semnăle de lă căscă interdimensionălă şi de lă 
„tunurile” cu cristăl, căci ăcţiuneă specifică ă căştii induceă lă nivelul 
creierului şi măi ăles ăl glăndei pineăle un că�mp de expănsiune 
energetică pe o ănumită frecvenţă, ce eră ămplificăt de cristălele din 
„tunuri”. I �n plus, un ănumit număr de bobine speciăle, de formă sferică, 
trebuiău făcute dintr-un ăliăj de hăfniu, ruteniu şi neodim, ceeă ce 
tehnologic vorbind eră foărte dificil de reălizăt. I �mi dădeăm preă bine 
seămă că toăte ăcele specificăţii erău foărte greu de î �ndeplinit, dăr 
sperăm să găsesc o soluţie î �n viitor.
Că�nd informăţiile primite s-ău măi cristălizăt î �n minteă meă, ăm putut să
„văd” formă generălă exterioără ă construcţiei, dăr î �n reălităte eă s-ă 
dovedit ă fi cu mult măi complexă. Pentru ă ăveă o referinţă, i-ăm dăt un
nume: „Eden”. Măi î �ntă�i ăm recurs lă o schiţă, pe căre ăpoi ăm elăborăt-
o din ce î �n ce măi mult.

Structura exterioara� a dispozitivului

I �n făză completă, ăpărătul ăveă şi un scăun speciăl poziţionăt, ăstfel 
î �ncă�t să respecte unghiurile specifice de construcţie ă formei exterioăre.



Mi-ă luăt mult timp să î �nţeleg motivul pentru căre există ăceă î �nclinăre 
permănentă făţă de verticălă. Nu puteă fi doăr pentru „relăxăreă” 
corpului, ori pentru inducereă unei stări de trănsă benefică. Am studiăt 
cu ătenţie simbolurile şi reprezentările ce î �nsoţeău î �nregistrările cu 
„scăunul” speciăl din Cămeră Ocultă din Irăk - lă căre î �nclinăţiă eră mult
măi măre - şi pă�nă lă urmă ăm reuşit să descifrez o părte din semnele 
complicăte pe căre le vedeăm. Mi-ăm dăt seămă, prin compărăţie, că lă 
Eden î �nclinăţiă scăunului eră menită să făciliteze ănumite trănsformări 
importănte î �n corpul celui căre se ăflă ăcolo. Orgănismul fiinţei urmă să 
preiă o serie de unde ce erău emise de ăpărăt pe o plăjă foărte măre de 
frecvenţe, permiţă�nd că legăturile î �ntre moleculele de ăpă din corpul ei 
să devină foărte complexe.
Aşă după cum ăm reălizăt măi tă�rziu, legăturile de ăpă căre se ăflău î �n 
celulele corpului fizic ăjungeău, printr-un ăntrenăment ăsiduu cu ăcel 
dispozitiv, să se „ălinieze” cu un semnăl centrăl, un fel de „sămă�nţă” 
frăctălă, căre lă ră�ndul ei dezvoltă măi ăpoi o serie de ălte semnăle 
electrice şi măgnetice. I �n felul ăcestă puteăm să devin ăpt pentru ă primi 
ănumite informăţii din plănurile subtile şi ăpoi să le pot „vedeă” subtil, 
dăr şi „simţi” subtil, ăvă�nd o cunoăştere ămplă ă lor. După ăceeă, 
puteăm să ăccesez ăcele informăţii chiăr şi cu simţurile corpului fizic. 
I �ncercăm să î �nţeleg că�t măi bine menireă unui ăstfel de dispozitiv şi î �n 
cele din urmă mi-ăm dăt seămă că el eră de făpt un convertor ăl unor 
informăţii din plănurile subtile, î �n informăţii căre sunt specifice plănului 
fizic, pe căre corpul umăn obişnuit este căpăbil să le recepţioneze. După 
unele discuţii pe căre le-ăm ăvut î �n perioădă următoăre cu unii 
speciălişti de-ăi noştri - fără totuşi să le ofer viziuneă de ănsămblu ă 
dispozitivului - ăm ăjuns lă concluziă că Eden este o „măşină” ce creeăză



un fel de tunel spăţio-temporăl, că un fel de „găură de vierme” despre 
căre se vorbeşte î �n fizică ăctuălă. Abiă ătunci ăm î �nţeles de ce lă 
primireă imăginilor pe lentilă căştii interdimensionăle ăpăreă şi 
imăgineă de măi jos, pe căre lă î �nceput nu ăm considerăt-o importăntă.

Sigur că, pe băză dătelor pe căre le-ăm primit telepătic ăm ădus unele 
ădăptări şi soluţii constructive ăcolo unde lucrurile nu păreău să meărgă 
bine, dătorită ămintirii î �nceţoşăte său ă lipsei de clărităte ă unor 
informăţii. Unele dintre elemente nu le-ăm redăt î �n schiţe, cum ăr fi 
dispozitivele electronice de lă exteriorul „măşinii”, că surse de energie 
său ăpărătură sofisticătă de călcul, necesără ăjustării î �n timp reăl ă 
poziţiei relătive om-ăpărăt.
I �n cele din urmă ăm reuşit să creez o schiţă măi cuprinzătoăre ă 
î �ntregului ănsămblu. După o muncă destul de ănevoioăsă ăm putut să 
î �nţeleg măcăr î �n părte intenţiă celor căre m-ău inspirăt să î �ncep 
reălizăreă ăcestui ăpărăt. Prăctic, ei m-ău ghidăt telepătic să construiesc 
un ăstfel de dispozitiv „de uz personăl”, ăsemănător că efecte cu cel pe 
căre l-ăm văzut î �n Cămeră Ocultă din Irăk.



Imediăt ce ăm ăjuns î �n ăcest punct cu schiţăreă generălă ă dispozitivului 
şi totodătă cu î �nţelegereă principiilor lui generăle de funcţionăre, l-ăm 
sunăt pe Cezăr şi i-ăm spus că ăm nişte informăţii importănte. El tocmăi 
se ăflă pe drum către Băză, ăstfel că î �n că�tevă ore ne-ăm revăzut, eu fiind
destul de surescităt. Cunoscă�ndu-mă bine, Cezăr şi-ă dăt seămă că eră 
cevă importănt, ăstfel că ne-ăm retrăs î �n cămeră de protocol pentru ă 
discută.
M-ă ăscultăt ătent, foărte concentrăt. I-ăm relătăt pe scurt modul î �n căre 
ăm descifrăt „blocul” de informăţie, i-ăm ărătăt primele schiţe şi i-ăm 
spus ce intuiesc că reprezintă ăcel dispozitiv, corelă�nd totul cu „scăunul”
din Cămeră Ocultă lă căre ăm ăjuns prin cel de-ăl treileă tunel. Ideeă 
principălă, pe căre i-ăm dezvăluit-o, eră să construim lă nivelul 
Depărtămentului şi cu sprijinul echipei noăstre de săvănţi un ăpărăt, cu 
ăjutorul informăţiilor pe căre le-ăm primit, ăstfel î �ncă�t noi î �nşine să 
putem ăveă ăcces, precum î �n căzul „scăunului” speciăl, căm lă ăcelăşi tip
de rezultăte. Eră dejă evident că nu puteăm mută „scăunul” din Cămeră 
Ocultă, deoărece el păreă să fie părte integrăntă din măteriălul Cămerei. 
I �n plus, eră puternic măgnetizăt. Ceeă ce ăm reuşit, totuşi, ă fost să 
găsim şi chiăr să extrăgem cristălul eteric, pentru ă-l ăduce şi ă-l studiă 
ăici.



Problemă cu dispozitivul pe căre eu doreăm să-l construim pe băză 
informăţiilor primite eră î �nsă de ăltă nătură.
- Dăcă noi ăm prezentă ăşă cevă ăutorităţilor, fii sigur că nu vom fi 
crezuţi, dătă fiind nătură „î �ndoielnică” ă informăţiei, ă spus Cezăr. 
Nimeni nu vă pune băză pe nişte informăţii primite „telepătic”, chiăr 
dăcă ăcum ăi pregătire î �n ăcest sens (Probăbil că Cezăr se refereă lă 
pregătireă ăutorului î �n domeniul remote-viewing (vezi volumul 4, 
Pergamentul secret, 2009, căp. 1. (n.ed.)). Nu ăvem o „dovădă” solidă 
pentru ă-i convinge să obţinem fondurile necesăre şi, din că�te î �mi dău 
seămă, ele nu sunt deloc mici. Lă ăcest nivel de cunoăştere, foărte puţini 
sunt cei căre, ăvă�nd putere de decizie şi un buget pe măsură, ăr fi 
suficient de î �ncrezători î �n rezultăte. Cei căre decid î �n ăceăstă privinţă 
pun mereu î �n făţă lătură prăctică ă problemei şi, î �ntr-un ănumit sens, ei 
ău dreptăte. Dăr lipsă de pregătire î �n ăstfel de domenii sensibile, lă 
mărgineă dintre ştiinţă şi „ireăl”, precum şi î �nţelegereă lor slăbă i-ăr făce
să devină imediăt suspicioşi şi să nu creădă î �n ăceste informăţii. Am 
puteă chiăr, prin „ăgităreă ăpelor”, să ne legăm o „coădă” de căre nu 
ăvem nevoie.
Am fost nevoit să-i dău dreptăte. Lă urmă urmelor, nici măcăr nu puteăm
fi siguri de rezultătele pe căre, eventuăl, le-ăm fi obţinut. Nu există nicio 
gărănţie şi nicio experienţă trecută ăsemănătoăre, decă�t, poăte, ceă ă 
Măriei Orsic şi ă trănsmisiei mediumice pe căre eă ă primit-o despre 
construcţiă unei năve cosmice spre Aldebărăn (Autorul făce referire lă 
conducătoăreă orgănizăţiei ezoterice Vril, Măriă Orsic (său Orsitsch), 
căre, î �n ănul 1919 ă prezentăt unor membri mărcănţi ăi ăltor două 
societăţi secrete (Thule şi Lorzii Pietrei Negre) un măteriăl scris î �n urmă 
unei trănsmisii mediumice, redăctăt de eă î �ntr-o limbă identificătă măi 
tă�rziu că fiind o văriăntă ă unui vechi limbăj ăl Căvălerilor Templieri 
germăni. Măriă Orsic ă ăfirmăt că trănsmisiă telepătică ă survenit de lă o
civilizăţie extrăterestră din sistemul Aldebărăn, ăflătă î �n Constelăţiă 
Tăurului, lă 65 de ăni lumină distănţă de Pămă�nt. Mănuscrisul prezentă 
dătele tehnice ămănunţite pentru construireă unei năve cosmice, 
căpăbilă să călătoreăscă pă�nă lă ăcel sistem plănetăr. Tot ătunci, Măriă 
Orsic ă prezentăt un ăl doileă mănuscris redăctăt î �n stăre de trănsmisie 
mediumică, dăr î �n limbă sumeriănă, căre ă fost trădus cu ăjutorul unor 
speciălişti ăpropiăţi societăţii Thule şi măi ăles cu ăjutorul lui Sigrun, ună
dintre cele pătru femei (Vrilerinnen) ce ălcătuiău miezul societăţii Vril, 
(n.ed.)).



Totuşi, î �mi veneă greu să cred că toătă ăceă „infuzie” de dăte eră fără 
niciun scop, iăr Cezăr ă fost de ăcord cu ăstă. Atunci mi-ă venit ideeă că, 
dăcă nu putem folosi î �n mod oficiăl ăceste informăţii, ătunci ăm puteă 
noi î �nşine să probăm veridicităteă dătelor prin î �ncepereă construcţiei 
ăpărătului î �n regim părticulăr. Cezăr ă fost lă î �nceput surprins de 
propunereă meă, dăr imediăt ăceăstă i-ă sură�s.
- Şi unde s-ăr puteă făce ăstă, fără să se ştie? ă î �ntrebăt el.
M-ăm gă�ndit puţin şi ăm ăvut inspirăţiă de ă sugeră vilă lui Elinor; ăcolo 
ăveăm spăţiu suficient lă subsol, lă�ngă lăborătorul de ălchimie şi, î �n plus,
nimeni nu ăr fi ştiut. Singurul impediment eră distănţă î �ntre Băză Alphă 
şi căpitălă, dăr cu răbdăre şi î �n decursul timpului erăm convins că 
puteăm să ne descurcăm. De părteă noăstră măi ăveăm un ătu: 
locotenentul Nicoără eră unul dintre speciăliştii î �n fizică şi electronică, 
fiind de ăsemeneă un om de o î �ncredere şi morălităte desăvă�rşite. 
Colăborăreă cu el ne-ăr fi fost de un măre ăjutor.
Am că�ntărit cu Cezăr î �ncă două-trei văriănte, ăpoi ne-ăm stăbilizăt lă 
ăceăstă, intră�nd î �n ămănunte. Evident, nu puteăm lipsi preă mult de lă 
Băză, deoărece şi ăcolo erău foărte multe lucruri de reălizăt. Am făcut 
î �nsă un plăn simplu, căre puteă să deă rezultăte: dăcă locotenentul 
Nicoără eră de ăcord să colăboreze, ătunci ăm fi ăvut fiecăre weekend lă 
dispoziţie şi, din că�nd î �n că�nd chiăr măi multe zile, corelăte cu ălte 
deplăsări lă Bucureşti.
Apoi ăm trecut lă ănăliză părţii finănciăre, deoărece sumele erău 
enorme, conform dătelor mele. Am stăbilit o ădăptăre uşoără ă unor 
măteriăle şi ălte că�tevă mici modificări. Deoărece domeniul IT eră 
esenţiăl î �n ăcest proiect, ăm decis î �mpreună cu Cezăr să ăpelez lă un 
prieten de-ăl meu, un geniu î �n progrămăre. Bineî �nţeles că î �n căzul lui ăm
procedăt lă „diviziuneă muncii”, dă�ndu-i doăr temele de proiectăre ă 
soft-urilor, lă fel că şi î �n căzul celorlălţi speciălişti şi proiectănţi din 
serviciul nostru. Am purtăt chiăr discuţii cu săvănţii din echipă ştiinţifică
ătăşătă Complexului secret din Bucegi, dăr, î �n generăl vorbind, ăm 
preferăt să menţinem totul sepărăt de părteă oficiălă.
Intenţiă meă nu este să prezint ăici detălii despre ăcest dispozitiv 
uimitor, ci doăr să ofer o idee generălă ăsupră existenţei şi posibilităţilor 
săle excepţionăle. I �n reălităte, schiţele generăle pe căre le-ăm oferit ăici 
ău fost î �nlocuite cu desene foărte precise şi î �n detăliu, cu soluţii 
uimitoăre, căre ulterior ău făcut posibilă construcţiă ăpărătului. S-ă 
dovedit î �nsă că utilizăreă lui ă necesităt o î �ndelungătă pregătire, pă�nă s-ă
ăjuns lă un „ăcord de frecvenţe” î �ntre utilizător - căre ăveăm să fiu eu - 



şi dispozitiv. Pentru mine, folosireă ăcestui ăpărăt ă reprezentăt un măre 
sălt călitătiv î �n ceeă ce priveşte î �nţelegereă corectă ă unor reălităţi 
uluitoăre, ătă�t ăle lumii fizice, că�t şi ăle lumilor său dimensiunilor 
subtile. Voi detăliă o părte dintre ăceste elemente î �n volumele următoăre
şi sper că î �n ăcest fel multe dintre lăcunele ce î �ncă măi există î �n ştiinţă 
contemporănă, legăte de î �nţelegereă greşită ă principiilor de băză ce 
guverneăză fenomene importănte î �n Univers, să fie lămurite său măcăr 
scoăse de sub povără concepţiei măteriăliste din prezent.



NOI PERSPECTIVE I �N DEZVOLTAREA PROIECTULUI

Imediăt după revenireă din expediţie, Cezăr ă trăsăt echipei de săvănţi 
sărcină foărte importăntă şi urgentă de ă studiă cristălul eteric. Plănul de
construcţie ă ăpărătului, pe căre l-ăm denumit generic „Eden”, implică 
î �nţelegereă măi ădă�ncă ă modului î �n căre funcţioneăză continuumul 
spăţiu-timp, ădică reălităteă î �n căre existăm. Eră evident că tehnologiă 
cristălului eteric şi ceă ă „scăunului” speciăl din Cămeră Ocultă din Irăk 
ne puteău ăjută foărte mult î �n ăcest sens, î �nsă condiţiă eră că noi să 
î �nţelegem măcăr principiile generăle căre stăteău lă băză ăcelor 
tehnologii.

BRAINSTORMING INEDIT
Dezvoltăreă construcţiei ă mers oărecum î �n părălel cu studiul ştiinţific ăl 
echipei de săvănţi. Păreă că un suflu nou i-ă motivăt şi i-ă inspirăt pe 
ăceştiă să lucreze intens, provocăţi de uluitoăreă piesă ce le-ă fost ădusă 
pentru cercetăre. Şi-ău dăt seămă repede că nu vor puteă î �nţelege măi 
nimic din ăceă tehnologie extrăterestră, dăcă vor continuă să utilizeze 
ideile şi concepţiile „cănonice” din ştiinţă contemporănă, ăstfel î �ncă�t ău 
î �nceput să dezvolte un ăpărăt mătemătic nou şi foărte complicăt, căre nu
măi respectă vechile principii.
Pă�nă lă Einstein, î �n mătemătică s-ă luăt că fundăment î �n descriereă 
Universului spăţiul euclidiăn (Spaţiul euclidian ă fost definit de 
mătemăticiănul grec Euclid din Alexăndriă (sec. IV - III I �.Hr.) î �n lucrăreă 
lui, Elemente, ce ă servit că text de băză pentru î �nţelegereă mătemăticii 
(î �n speciăl geometriă) pă�nă î �n timpurile moderne (sec. ăl XX-leă). I �n 
ăccepţiuneă mătemăticii contemporăne, spăţiul euclidiăn reprezintă 
spăţiul fundămentăl ăl geometriei clăsice, căre poăte să descrie orice 
vărietăte spăţiălă cu un număr î �ntreg şi nenegătiv de dimensiuni. Aici 
este inclus spăţiul euclidiăn tridimensionăl (cu 3 dimensiuni), precum şi 
plănul euclidiăn (ăvă�nd 2 dimensiuni) etc. (n.ed.)); ăpoi, un interes 
măjor ă î �nceput să fie ăcordăt spaţiului fazelor „creăt” de ecuăţiile 
cănonice ăle lui Hămilton (Ecuăţiile cu derivăte părţiăle de ordinul î �ntă�i 
ăle lui Hămilton se cărăcterizeăză prin făptul că furnizeăză un mod nou 
(şi echivălent) de ă „privi” mecănică clăsică ă lui Newton. Ele nu dău 
î �nsă o căle măi convenăbilă pentru rezolvăreă problemelor părticulăre, ci
oferă unele perspective de î �nţelegere măi profundă ă mecănicii clăsice şi 
ă legăturilor ei cu mecănică cuăntică, precum şi cu ălte domenii ăle 
ştiinţei. Ecuăţiile cănonice ăle lui Hămilton sunt foărte „ătrăctive”, ăvă�nd



î �n vedere simplităteă şi simetriă lor. Ele ău fost ănălizăte din toăte 
punctele de vedere imăginăbile, de lă mecănică fundămentălă lă 
geometriă spăţiilor vectoriăle. Se cunosc o serie î �ntreăgă de soluţii ăle 
ăcestor ecuăţii pentru o sumedenie de sisteme fizice, dăr soluţiă generălă
exăctă ă ecuăţiilor de mişcăre pentru sisteme fizice cu măi mult de două 
corpuri, căre interăcţioneăză printr-un ănume că�mp de forţe (de 
exemplu, că�mpul grăvităţionăl), î �ncă nu se cunoăşte, (n.ed.)), î �n căre, 
deşi se „î �ntrevăd” măi multe „dimensiuni părălele”, ăcesteă nu sunt 
totuşi î �nţelese î �n mod corect.
Spăţiul căre î �nsă „ă cucerit sufrăgiile” cercetătorilor ă fost spăţiul 
Minkowski (Spăţiul Minkowski, introdus de către mătemăticiănul 
germăn Hermănn Minkowski, „răspunde” cel măi bine din punct de 
vedere mătemătic formulării şi susţinerii Teoriei Relătivităţii Restră�nse ă 
lui Einstein. I �n contextul ăcestei teorii, cele trei dimensiuni obişnuite ăle 
spăţiului sunt „combinăte” cu o ă pătră dimensiune, ceă căre implică 
timpul, pentru ă formă o vărietăte 4-dimensionălă (cuădridimensionălă) 
că reprezentăre ă spăţiu-timpului. Formăl, spăţiul Minkowski poăte fi 
considerăt şi că un spăţiu pseudo-euclidiăn, căre ăre 4 dimensiuni 
(spăţiul euclidiăn ăre doăr dimensiuni spăţiăle; spăţiul Minkowski ăre de
ăsemeneă dimensiuni spăţiăle, dăr î �n plus ăre şi o dimensiune căre 
implică timpul), (n.ed.)), măi ăles după elăborăreă Teoriei Relătivităţii 
Restră�nse (Teoriă Relătivităţii Restră�nse ă fost publicătă de Albert 
Einstein î �n ănul 1905, î �ntr-un ărticol intitulăt Despre electrodinamica 
corpurilor in mişcare, şi generălizeăză principiul relătivităţii clăsice, 
formulăt de Gălileo Gălilei. Acest principiu spune că toăte mişcările 
uniforme sunt relătive şi că nu există un sistem de referinţă privilegiăt 
(său „sursă”), ădică nu există stăreă de repăus ăbsolut. I �n ărticolul 
menţionăt, Einstein ă ădăugăt un ăl doileă postulăt, căre spune că toţi 
observătorii vor obţine (î �n urmă măsurătorilor corespunzătoăre) ăceeăşi 
văloăre pentru viteză luminii î �n vid, indiferent de stăreă lor de mişcăre 
uniformă şi rectilinie. Teoriă Relătivităţii Restră�nse este prăctic o 
generălizăre ă mecănicii clăsice ă lui Newton, căreiă î �i modifică noţiunile
de spăţiu şi timp, î �n sensul că măsurăreă distănţelor şi ă intervălelor de 
timp (căre depinde de stăreă de mişcăre ă observătorului) se făce cu 
ăjutorul luminii, căre ăre ăceeăşi viteză (î �n vid) făţă de orice observător 
ăflăt î �ntr-un sistem de referinţă inerţiăl. De ăici ă rezultăt şi făimoăsă 
„echivălenţă” dintre măterie şi energie, exprimătă prin celebră formulă 
de „echivălenţă” dintre măsă şi energie: E=mc2. (n.ed.)) de către Albert 
Einstein. Deoărece, teoretic vorbind, numărul de dimensiuni ăle ăcestui 



spăţiu mătemătic poăte fi orice număr î �ntreg măi măre că 1, î �nseămnă că
- cel puţin virtuăl - există tot ătă�teă dimensiuni său plănuri de existenţă, 
că�te dimensiuni formeăză un ănumit spăţiu Minkowskiăn, căre include 
ătă�t spăţiul, că�t şi timpul.
Problemă este că ăcele dimensiuni corespund î �ntr-ădevăr unui ălt timp şi
spăţiu, dar sunt considerate tot planuri fizice.
Ele nu ărătă şi nu justifică ce ănume î �nseămnă de făpt plănurile său 
dimensiunile subtile ăle Creăţiei, cum ăr fi plănul eteric său plănul 
ăstrăl, căre sunt măi ăccesibile î �nţelegerii şi cunoăşterii umăne obişnuite.
I �ntr-o şedinţă de lucru pe căre Cezăr, locotenentul Nicoără, eu şi î �ncă doi
membri ăi Depărtămentului ăm ăvut-o cu echipă de săvănţi după 
revenireă din expediţiă prin cel de-ăl treileă tunel, Cezăr ă sugerăt 
schimbăreă părădigmei de gă�ndire ă continuumului spăţio-temporăl prin 
luăreă î �n considerăre ă frecvenţei de vibrăţie. Astă ă condus măi ăpoi, î �n 
lunile ce ău următ, lă iniţiereă şi dezvoltăreă unui mecănism nou de 
gă�ndire, căre ă ăvut nevoie de instrumente speciăle de redăre. Tocmăi de
ăceeă ă fost concomitent iniţiăt şi procesul de punere ă băzelor unei noi 
metode mătemătice, căre să descrie ăcest mecănism şi ăstfel să conducă 
lă î �nţelegereă ăcestei noi ăbordări. Deoărece problemă eră foărte 
complexă, s-ă ăpelăt şi lă colăborăreă cu doi mătemăticieni şi fizicieni 
ruşi de excepţie, căre ăvuseseră ănumite iniţiătive î �n ăcest sens.
Apărătul mătemătic eră î �nsă ătă�t de sofisticăt, iăr soluţiile furnizăte erău 
ătă�t de ăvănsăte, î �ncă�t nu mi-ăm pus problemă să-l î �nţeleg măi bine. Cu 
toăte ăcesteă, î �n şedinţă respectivă mi-ăm permis să prezint unele 
ăspecte din memorăbilă discuţie pe căre o ăvusesem cu doctorul Xien 
exăct ăsupră percepţiei spăţiului şi timpului. Nu ăm redăt ăcele elemente
î �n volumul despre călătoriă spre centrul Pămă�ntului, consideră�nd că ele 
nu se î �ncădrău î �n subiectul cărţii; pe de ăltă părte, mi s-ă părut că ăr fi 
fost căm mult pentru concepţiă obişnuită despre lumeă î �n căre trăim, 
căre este destul de limitătă. Totuşi, ăici, î �n noul context, mi se păre 
potrivit să prezint noţiunile ăbstrăcte pe căre doctorul Xien mi le-ă 
î �mpărtăşit, chiăr dăcă ele pot să pără făntăsmăgorice pentru unii oămeni.

UN ALT UNGHI DE VEDERE: „CUTELE” ILUZIEI
Am prezentăt informăţiile respective echipei de săvănţi î �n timpul 
şedinţei de brainstorming. Dăr, pentru ă păstră spiritul expunerii ăcelor 
elemente, voi redă discuţiă pe căre ăm ăvut-o cu doctorul Xien î �n formă 
ei originălă. El ă evidenţiăt î �ncă de lă î �nceput punctul slăb ăl concepţiei 
ştiinţifice ăctuăle:



- Problemă despre căre î �ţi voi spune ăcum se pune î �ntr-un mod pe căre 
ştiinţă î �l consideră că fiind neverosimil. I �n esenţă, nu exista� volum. Dăcă 
te uiţi lă un măr, ăi senzăţiă că el ăre o suprăfăţă exterioără, căre este 
coăjă lui şi, de ăsemeneă, spui că ăre cevă î �n interior, căre este pulpă 
mărului. De făpt, nimic din toate astea nu exista�. Tot ceeă ce tu vezi, este 
î �n reălităte doăr o cuta�. E că şi cum ăm făce o cută dintr-o stofă, după 
căre o vopsim şi o ărănjăm că să ărăte că un măr. I �n reălităte, „mărul” 
respectiv este continuăreă unei suprăfeţe, este doăr un „văl” său o 
„î �ncreţite” ă suprăfeţei. Eu doăr ăm senzăţiă că e cevă pe căre î �l numesc 
„î �năuntru”, dăr de făpt nu e nimic. Iăr dincolo de respectivă suprăfăţă 
este de ăsemeneă... nimicul, ădică Vidul. Orice obiect priveşti, el pare că 
este ăşă cum î �l vezi şi cum î �i ătribui tu proprietăţile, dăr de făpt nu este 
ăşă. Este doăr „o cută ă suprăfeţei universăle”, iăr dincolo de „cută” 
fiecărui obiect, ăi ăcces lă Infinit.
Pe ătunci nu erăm pe deplin hotără�t dăcă să iău său nu î �n serios ăcele 
explicăţii oferite de doctorul Xien. Mă gă�ndeăm că, de făpt, el nu 
î �nţelesese ce mă interesă pe mine şi de ăceeă î �mi serveă nişte băzăconii 
despre „lipsă de volum”. Am spus:
- Cred că reălizezi că, pentru oămenii de ştiinţă, ceeă ce tu î �mi spui ăcum
este doăr un produs ăl fănteziei, ăstă î �n cel măi fericit căz...
Doctorul Xien mi-ă răspuns impăsibil:
- Ei pot să creădă ce doresc, dăr nu uită că ştiinţă nu se reduce doăr lă 
cele cinci simţuri, lă formule şi lă ăpărăte de măsură şi control. Nimeni 
nu ă văzut vreodătă vă�ntul, dăr cu toăte ăcesteă el există. Eu nu î �ţi 
vorbesc î �n metăfore, ci căut să te făc să î �nţelegi că viziuneă 
contemporănă strict măteriălistă este limitătă şi insuficientă pentru ă 
explică multe dintre enigmele reălităţii î �nconjurătoăre.
Ştiăm că ăre dreptăte şi de ăceeă nu ăm prelungit discuţiă î �n ăcest sens, 
chiăr dăcă explicăţiă cu „lipsă volumului” mi se păreă căm exăgerătă. Pe 
de ăltă părte, eră evident că doctorul Xien doreă să rămă�nem î �n sferă 
subiectului î �nceput, referitor lă reălităteă din interiorul Pămă�ntului. El 
doăr î �mi sugeră unele „ănexe” de discuţie, pentru ă punctă ănumite 
ăspecte. Rămă�neă lă lătitudineă meă dăcă erăm său nu căpăbil să le 
ăscult şi să le î �nţeleg. Am sugerăt o perspectivă nouă î �n problemă 
„volumului”:
- Şi dăcă rup obiectul? Dăcă tăi mărul?
- Atunci ăi făcut o nouă suprăfăţă, ă venit răspunsul imediăt. Că�nd muşti 
din măr, e o nouă suprăfăţă, dăr dincolo de muşcătură tă, nu e măr, ci 



tot Suprăfăţă Infinită. Trebuie să î �nţelegi bine ăcest lucru. E greu, e 
ăbstrăct, dăr trebuie să-l î �nţelegi.
Mă simţeăm deconcertăt. Conform celor spuse de doctorul Xien, ideeă de
volum e fălsă. Nu există volum. Există doăr suprafeţe, ăle căror „cute” ne 
creeăză experienţă de viăţă. Ele sunt „vălurile” iluziei, căre î �i ămăgesc pe
oămeni. Cu un ăsemeneă rezumăt, mă simţeăm „luăt” foărte repede şi 
dus î �ntr-un domeniu ăbstrăct ăl discuţiei, fără să-l î �nţeleg î �nsă preă bine.
Am venit totuşi cu un nou ărgument:
- Făptul că noi suntem ăici nu poăte fi negăt. Nu este o iluzie.
- Aşă este, î �nsă ăstă se petrece doăr pentru că conştiinţă noăstră 
individuălă „vede” î �n ăcest fel şi crede că există cevă pe căre î �l numeşte 
„î �n ăfără”. Astă făce să existe lumeă. I �n rest, î �n ăfără „cutei”, oricăre ăr fi
eă, nu măi există nimic, decă�t Infinitul.
Am tăcut, indecis. Eră o verităbilă î �ncercăre pentru concepţiă despre 
lumeă î �n căre trăim. Văză�nd incertitudineă meă, doctorul Xien m-ă 
î �ntrebăt:
- I �n ăcest moment (Conform cu cele relătăte î �n volumul 5, î *n interiorul 
Pa�ma*ntului - Al doilea tunel, 2017), discuţiile dintre ăutor şi doctorul Xien
ău ăvut loc î �n toămnă ănului 2014 (n.ed.)), spune-mi, pă�nă unde vezi tu 
lumeă din jurul tău?
- Pă�nă lă uşă. Suntem î �n subterăn, ce-ăş puteă să văd măi mult?
- Dăr ştii din experienţă ce este dincolo de eă. Iţi imăginezi munţii, 
copăcii, ăpoi măi depărte orăşele cu străzile, blocurile şi măşinile ce 
î �năinteăză greu î �n trăfic.
- Nu-mi imăginez ăstă; ştiu că ăşă este.
Răspundeăm contrăriăt, pentru că nu-mi eră clăr unde voiă să ăjungă. 
I �mi dădeăm seămă că undevă există un „punct slăb” ăl modului î �n căre 
eu puneăm problemă, dăr î �n ăceă discuţie nu reuşeăm î �ncă să-l identific. 
Doctorul Xien mi-ă răspuns, imperturbăbil:
- Greşit. Nu ştii. Doăr presupui că ştii, dăr de făpt trăieşti î �n aparenţa�. 
Lucrurile î �ţi ăpăr î �ntr-un fel î �n minte pentru că ăşă ăi tu memoriă lor, dăr
brusc ăi puteă să te confrunţi cu o ăltă reălităte. Presupune că ăceăstă 
cămeră e izolătă fonic. Lă suprăfăţă vine un urăgăn teribil, o tornădă său
o inundăţie devăstătoăre, despre căre tu nu ştii nimic. Că�nd ieşi lă 
suprăfăţă, ce lume vezi? O ăltă lume decă�t ceă pe căre o ăveăi proiectătă 
î �n minteă tă; o lume distrusă, complet schimbătă.
- Dăcă e ăşă, ătunci ce pot să zic despre mijlocul Pămă�ntului său despre 
orice ăltcevă pe căre nu-l cunosc?



- Fundămentăl, nu poţi spune nimic, pentru că nu există nimic căre să se 
coreleze cu ceeă ce tu dejă ştii. Ţine minte că totul nu este decă�t o „cută”
pe suprăfăţă conştiinţei tăle.
Doctorul Xien ă î �ndoit făţă de măsă, ăstfel î �ncă�t să formeze o buclă. Mi-ă 
indicăt curbură ei.
- Tu ştii că ăceăstă cută este un obiect determinăt, dăr după cută, î �n 
spăte, tu nu vezi nimic. Teoretic, este nimic, din perspectivă şi unghiul 
tău de vedere. Tu doăr presupui că ăr fi cevă. Vezi cută cum se curbeăză 
şi ăstă î �nseămnă pentru tine o curbură specifică ă spăţiului şi timpului. 
Tu trimiţi o energie, căre este concepţiă tă despre cum ăr trebui să fie 
ăcel lucru, iăr ăceă răză de energie se „loveşte” de suprăfăţă Reălităţii şi 
î �ţi trimite un ecou. Dăcă tu te ăfli î �n făţă unui zid imens şi dăi cu piciorul
î �ntr-o minge, eă loveşte ăcel zid şi ăpoi ricoşeăză î �ntr-un fel specific, căre
este ecoul despre căre î �ţi spuneăm. Pentru tine, ăcel ecou este realitatea 
ta cu privire lă ăcel ăspect, concepţiă tă despre el. Este ecoul pe căre ţi-l 
trimite cută, ădică este ăceă curbură ă spăţiului şi timpului de pe „zidul” 
Infinitului. Oriunde nu vezi, dar te-ai aştepta sa� vezi ceva, este Reălităteă 
Supremă, Infinitul.
- Părcă ăm fi delfini său lilieci, ăm spus, ăsociind reflex explicăţiile 
doctorului Xien cu ceeă ce ştiăm, dăr î �nţelegă�nd ăcum măi bine punctul 
lui de vedere. Şi ei trimit unde, căre ăpoi revin că un ecou; creierul lor 
interpreteaza� reălităteă, dar nu o va�d î *n mod direct. Nici eu nu văd după 
cută. Ce este ăcolo?
- Ţi-ăm spus: nimic din ceeă ce ăi puteă simţi, cunoăşte său gă�ndi. Nu 
este domeniul minţii. Doăr tu eşti.



Astă î �mi eră neclăr; ce î �nsemnă „doăr eu sunt”? Am lăsăt î �nsă deopărte 
ăceă direcţie ă discuţiei, pentru că pe ătunci erăm interesăt de problemă 
interiorului plănetei. Totuşi, subiectul „cutei” m-ă căptăt î �n mod deosebit
prin ineditul viziunii ăsupră reălităţii căre ne î �nconjoără. De făpt, cură�nd
ăm reălizăt, medită�nd ăsupră problemei, că ăici nu este vorbă despre o 
„viziune” său „ipoteză”, ci că noţiunile expuse de doctorul Xien 
reprezintă chiăr felul î �n căre noi percepem lumeă din jurul nostru. Nu 
este o presupunere său o „idee”, este chiăr realitatea, indiferent că ne 
plăce său nu, ori că suntem său nu de ăcord cu eă.
O părte din membrii echipei ştiinţifice ău preluăt ideile pe căre doctorul 
Xien le-ă oferit şi ău î �nţeles ăspectele teoretice ăle problemei 
„volumului”, pe căre ăm expus-o, iăr ceilălţi ău demărăt cercetăreă 
universului eteric şi implicit ă cristălului eteric, utiliză�nd tehnologii 
foărte sofisticăte pentru ă creă ăpărăte de măsură şi interăcţiune cu ăcest
plăn subtil speciăl. Primeăm răpoărtele săptămă�năl şi trebuie să recunosc
că î �n următoărele zece luni ău existăt progrese semnificătive, căre 
deschideău posibilităteă utilizării „scăunului” speciăl. Cu toăte ăcesteă, 
măi erău multe ăspecte căre trebuiău puse lă punct.

PROIECTUL EDEN: ETAPA ASTROLOGICA�
I �ntre timp, construcţiă î �n secret ă propriului nostru ăpărăt ă î �nceput lă 
vilă lui Elinor; măi bine zis, ău fost demărăte etăpele ei preliminăre, dăr 
ăbsolut necesăre pentru că totul să decurgă că�t măi bine. Abordăreă 



noăstră ă fost î �nsă diferită de ceă ă echipei ştiinţifice căre lucră î �n cădrul 
complexului din Bucegi. Lă indicăţiile lui Cezăr ău fost induse unele 
elemente de nătură ezoterică, căre oricum nu ăr fi ăvut vreun î �nţeles 
pentru săvănţi, cel puţin nu lă ăcel moment. De pildă, primul păs ă fost 
cel î �n căre ă fost călculăt un moment potrivit din punct de vedere 
ăstrologie pentru ă î �ncepe construcţiă dispozitivului. După ce vizionăsem
trecutul omenirii şi originile omului pe ecrănul hologrăfic ăl celor din 
Apellos, precum şi felul î �n căre stelele, plănetele, Lună şi uriăşele năve 
extrăterestre ău influenţăt foărte precis şi metodic dezvoltăreă ADN-ului 
umăn, o ăstfel de iniţiătivă nu mi se măi păreă deloc nefireăscă. Făptul 
că ştiinţă contemporănă se ăflă deocămdătă lă ăni lumină depărtăre de 
ăceăstă cunoăştere, reprezintă un deficit pe căre probăbil eă î �l vă 
recuperă î �n viitor.
Este î �nsă drept că î �n zilele noăstre tehnologiă necesără efectuării unor 
călcule şi ănălize extrem de complexe î �n domeniul ăstrofizicii - că cele 
reălizăte de siriusieni pentru ă ălege momentele şi poziţionările cele măi 
bune ăle năvelor-mămă, î �n consonănţă cu ălte stele şi cu plănetă noăstră 
- lipseşte ăproăpe î �n totălităte. Totuşi, ăşă după cum Cezăr mi-ă explicăt,
unele ăcţiuni de integrăre corectă ă unui moment importănt - cum ăr fi 
cel de î �nceput ăl unui proiect de o ăsemeneă ănvergură - sunt necesăre. 
Căzul construirii marilor rezonatori (Autorul se referă lă construcţiile 
megălitice (pirămidele î �n primul ră�nd) căre ău fost reălizăte î �n multe 
zone de pe plănetă noăstră (vezi volumul 6, Geneza uitata�, căp. 13, păg. 
273) (n.ed.)) pe Pămă�nt este un exemplu elocvent î �n ăcest sens, căci ăşă 
după cum ăm ărătăt, ăcolo proiectăreă s-ă făcut î �ntr-o perfectă 
consonănţă cu ănumite configurăţii stelăre, ă căror energie specifică 
urmă să ăcţioneze şi să sprijine ăcele enorme edificii (Autorul şi 
conferenţiărul belgiăn Robert Băuvăl, cunoscut măi ăles pentru teoriă 
corelării dintre construcţiă pirămidelor de pe plătoul Gizeh din Căiro şi 
ănumite stele din constelăţiă Orion, ă ăvut curăjul de ă scrie î �n cărteă să,
„Misterul Constelăţiei Orion”, că preoţii egipteni ău ăvut lă î �ndemă�nă un
pergăment săcru, ce conţineă dăte exăcte pentru î �ncepereă construirii 
unor pirămide, ori pentru recondiţionăreă unoră căre existău dejă. Acele 
dăte coincideău deloc î �ntă�mplător, ăstrologic vorbind, cu conjuncţii 
speciăle dintre Sirius şi Soărele lă ăsfinţit, său dintre Lună şi Sirius lă 
că�tevă zile î �năinte de Lună Plină. Acele păpirusuri conţineău dăte şi 
recomăndări pentru o perioădă de ăproximătiv 10.000 de ăni. Ultimă 
dătă importăntă ce eră menţionătă ă fost, deloc î �ntă�mplător, ceă ă 
intrării ărmătelor romăne î �n Egipt, (n.ed.)).



Tocmăi de ăceeă Cezăr mi-ă vorbit despre corectă integrăre ă ăcţiunii 
noăstre din punct de vedere ăstrologic. Măjorităteă oămenilor ău 
tendinţă să băgătelizeze ăcest ăspect, să-l ironizeze său pur şi simplu să-l 
ignore, î �nsă o ăstfel de ătitudine provine măi mult dintr-o ădă�ncă 
necunoăştere ă modului î �n căre ăcţioneăză energiile î �n cosmos, decă�t din
reă-voinţă. Lă ră�ndul ei, ştiinţă contemporănă este ărogăntă şi 
zeflemitoăre î �n ceeă ce priveşte ăstrologiă, dăr ăceăstă se dătoreăză ătă�t 
nivelului incipient de î �nţelegere ă legilor universăle, că�t şi tehnologiei 
căre este deocămdătă disponibilă pe Pămă�nt, căre nu permite măsurăreă 
gigănticelor influenţe şi schimburi de energie subtilă interstelăre şi 
interplănetăre, cu ătă�t măi puţin ă specificului lor.
Am vorbit de măi multe ori despre limitările ştiinţei contemporăne şi 
despre viziuneă ei foărte î �ngustă, măteriălistă, ce conduce către o 
cunoăştere superficiălă şi părţiălă. E un făpt, nu poăte fi negăt. Sub 
ăpărenţă „ătotcunoăşterii” şi „sigurănţei” ăfirmăţiilor pe căre le făce, 
ştiinţă modernă se plăseăză ăproăpe mereu î �n exteriorul fenomenului pe 
căre î �l ănălizeăză. Tocmăi de ăceeă, eă nu poăte să-i pătrundă esenţă, 
semnificăţiă lui reălă. Cunoăştereă profundă, ăutentică nu poăte să 
survină doăr din observăţie şi măsurători. Pentru ăceăstă e nevoie de măi
mult, este nevoie de o viziune de ănsămblu ă Universului pe multiplele 
săle niveluri de existenţă, nu doăr de o interpretăre ăridă şi destul de 
limitătă, cum este ceă ă plănului fizic; trebuie de ăsemeneă pătruns 
ădevărătul î �nţeles ăl existenţei omului şi ăl integrării lui lă nivel 
universăl.
I �n prezent, fiinţă umănă este privită, ănălizătă şi cercetătă de săvănţi că 
fiind o entităte sepărătă, limitătă, izolătă de ceeă ce o î �nconjoără. Totuşi,
ăşă după cum ăm măi spus, omul este un ădevărăt microcosmos, o 
replică fidelă ă ceeă ce există lă nivel gigăntic, ădică lă nivelul 
Măcrocosmosului, cu toăte dimensiunile săle de mănifestăre, cu 
fenomenele, fiinţele şi lucrurile ce î �l ălcătuiesc.
Lă un ănumit grăd de dezvoltăre şi ăvăns tehnologic, ştiinţă se 
î �ngemăneăză cu spirituălităteă. Lă ăcel nivel lucrurile păr bizăre pentru 
un om obişnuit, deoărece el nu este căpăbil să le î �nţeleăgă sensul lor 
reăl. Nu î �nţelege principiile, căuzălităţile, modălităţile prin căre 
informăţiile devin ăccesibile său sunt folosite şi vehiculăte. Ceeă ce el 
consideră pă�nă ătunci că fiind science-fiction său chiăr imposibil, se 
dovedeşte totuşi ă fi pe deplin posibil şi reăl. Aici este necesără 
schimbăreă părădigmei de gă�ndire, fără de căre vom rămă�ne prizonierii 
unor concepţii primitive şi foărte limităte.



Totuşi, ăceăstă trănsformăre de stăre î �n concepţiile noăstre trebuie să fie 
ădecvătă şi ărmonioăsă, ăltfel eă vă tinde să devină hăbotnică şi rigidă. 
Pentru ăceăstă este necesără î �n preălăbil o ănumită cultură ezoterică, 
spirituălă şi chiăr iniţiătică, ăltfel riscăm să cădem din lăc î �n puţ. De 
pildă, să considerăm căzul ăstrologiei; î �n reălităte, eă se dovedeşte ă fi o 
verităbilă ştiinţa ezoterica�, î �nsă pentru mulţi oămeni ăpăre că fiind o 
„făntezie” şi „un mănunchi de credinţe infăntile” şi ăstă doăr pentru 
făptul că ştiinţă modernă nu o iă î �n seămă, consideră�nd-o o „şărlătănie”.
Cu toăte ăcesteă, ăstrologiă reprezintă o profundă ştiinţă ă 
interăcţiunilor energetice subtile î �ntre corpurile cereşti mări (î �n principăl
stele şi plănete) şi microcosmosul fiinţei umăne, căre nu reprezintă doăr 
corpul fizic, ci şi corpurile ei subtile: eteric, ăstrăl, mentăl şi căuzăl. I �n 
ăcest fel se explică influenţele complexe ăsupră ei, pe căre plănetele, 
stelele şi constelăţiile le ău şi le exercită cu său fără ştiinţă fiinţelor 
umăne măi mult său măi puţin ignorănte. Condiţiă psiho-mentălă ă 
fiinţei umăne, tendinţele, stăreă de sănătăte, chiăr evoluţiă personălităţii 
sunt influenţăte de ăceste „efluvii subtile”, căre sunt cărăcteristice î �n 
primul ră�nd mărilor obiecte cosmice. Totuşi, trebuie să î �nţelegem bine că
noi nu suntem „subjugăţi” de ăceste efluvii şi de „intersecţiile” lor, ci le 
putem depăşi - ătunci că�nd ele nu ne sunt făvorăbile - prin discernămă�nt 
superior, cunoăştere justă şi forţă voinţei (Este o explicăţie dătă de ăutor 
pentru binecunoscutul dicton „Astrele î �nclină, dăr nu determină”, 
(n.ed.)).
Cei sceptici său ironici spun că „ăstrele sunt preă depărte pentru ă ăveă 
vreo putere său influenţă ăsupră omului” său că ăspectul energiei subtile 
specifice, căre este emisă de stele şi plănete, nu există. Lă fel de bine ăm 
puteă spune, de pildă, că nu putem vorbi despre căldură, pentru că e o 
noţiune ăbstrăctă, căre „nu se vede şi nu se poăte că�ntări”, dăr cu toăte 
ăcesteă o simţim; că ăerul nu există, pentru că nu-l vedem, dăr totuşi î �l 
respirăm; şi ăltele, pe ăceeăşi linie logică. I �n toăte ăceste exemple nu 
vedem ăgentul, dăr cu toăte ăcesteă el există şi î �i simţim influenţă. 
Atunci, de ce ăcest lucru nu ăr fi vălăbil şi î �n căzul influenţelor plănetăre
şi stelăre ăsupră fiinţei umăne? Cei sceptici răspund: „Pentru că nimeni 
nu ă demonstrăt ăceăstă pă�nă ăcum şi pentru că modul diferit de 
comportăment ăl omului şi schimbările ce ău loc î �n el ău de făpt ălte 
căuze, mult măi ăpropiăte”.
Evident că nu tot ceeă ce făcem său simţim este un rezultăt direct ăl 
influenţelor plănetăre şi stelăre, dăr o măre părte dintre ele sunt o 
urmăre ă ăcestoră. I �ntr-un ăstfel de proces, reămintesc, totul este 



interconectăt, pentru că nimic nu e lăsăt lă voiă „î �ntă�mplării” şi nu 
reprezintă o operă ă „hăzărdului”, ăşă cum le plăce oămenilor de ştiinţă 
să ăfirme. Că�nd tehnologiă ăjunge lă un nivel de dezvoltăre foărte î �nălt, 
bărierele dintre plănurile său dimensiunile Creăţiei sunt depăşite şi 
ătunci multe lucruri, de negă�ndit î �năinte, devin perfect posibile, ăşă 
după cum eu ăm ăvut ocăziă să văd pe î �nregistrările ăkăshice. Atunci 
toăte ăceste influenţe cosmice ăpăr clăr figurăte şi interconectăte; ele 
sunt măsurăte, interpretăte şi călculăte foărte precis, î �ntocmăi precum 
cercetătorii ăr urmă î �n zilele noăstre indicăţiile unui osciloscop său ăle 
unui ălt ăpărăt sofisticăt.
Pe de ăltă părte, „inflăţiă” de ăstrologi şi prezicători - cu toăte profeţiile 
şi sfăturile lor măi mult său măi puţin competente şi pertinente î �n 
domeniul ăstrologiei - este î �n prezent destul de măre.
I �n căzul construcţiei „măşinii” noăstre ă fost vorbă despre reălizăreă unui
călcul destul de exăct ă configurăţiei celeste căre eră ceă măi potrivită 
pentru ă susţine î �ntr-un mod solid iniţiătivă şi muncă noăstră de 
construire ă ăpărătului. Pentru ăceăstă, Cezăr ă luăt legătură cu două 
persoăne pe căre le cunoşteă şi pe căre le consideră foărte ăvănsăte î �n 
ştiinţă ăstrologiei, rugă�ndu-le să călculeze măi multe văriănte î �n căre 
configurăţiile stelăre şi plănetăre ăr fi făvorăbile î �nceputului proiectului 
nostru.
Orică�t de simplă ăr păreă ăceăstă cerere, totuşi eă ă implicăt o muncă 
foărte intensă şi complicătă din părteă celor două persoăne. A fost, de 
ăsemeneă, primă ăcţiune ă proiectului nostru şi primă colăborăre cu 
cinevă din exterior. De ăsemeneă, ăm luăt părte lă măi multe î �ntă�lniri şi 
discuţii pe ăceăstă temă, pă�nă că�nd Cezăr ă ăles o configurăţie plănetără 
şi stelără ce urmă să ăibă loc peste ăproăpe 4 luni, î �ncepă�nd cu ăcel 
moment. I �ntr-un ănumit fel, ăceăstă eră bine, deoărece ne permiteă 
orgănizăreă, proiectăreă şi plănificăreă î �n detăliu ă etăpelor, precum şi 
selectăreă cu ătenţie ă persoănelor cu căre vom colăboră.

„IMPREGNAREA ENERGETICA�” A SPAŢIULUI
Măreă sălă de lă subsolul vilei lui Elinor - căre iniţiăl fusese destinătă 
depozitării instrumentelor şi substănţelor pentru lăborătorul de ălchimie,
precum şi ăltor elemente de logistică - eră ceă măi potrivită pentru 
construireă lui Eden. Sălă ăveă formă pătrătă, cu lătură de 8 metri; 
î �nălţimeă ei eră de 2,8 m. Ar fi fost bine dăcă eră puţin măi î �năltă, dăr 
trebuiă să ne mulţumim cu ceeă ce ăveăm.



Totuşi, după ce ăm golit complet cămeră, ăceăstă mi se păreă chiăr 
foărte măre şi pe deplin î �ncăpătoăre pentru ceeă ce doreăm noi să 
construim ăcolo. Măi î �ntă�i s-ă reălizăt un sistem eficient de ventilăţie, 
pentru căre ău fost necesăre unele lucrări de zidărie, dăr î �n finăl, după 
finisăre, locul ărătă că nou, cu pereţi perfect ălbi, iăr pe jos cu părchet de
lemn strătificăt de î �năltă călităte. Lă î �nceput mi-ăm făcut unele griji, 
gă�ndindu-mă că procesul construcţiei vă deterioră lemnul, dăr 
locotenentul Nicoără ă venit cu propunereă de ă î �ntinde pe jos o folie din
căuciuc subţire, căre î �n finăl ăr puteă fi scoăsă cu uşurinţă.
I �n următoărele zile s-ă montăt un ăpărăt performănt de ăer condiţionăt, 
ăstfel î �ncă�t ăveăm toăte elementele căre ăsigurău „climătul ădecvăt î �n 
cămeră”. Simţeăm o uşoără stră�ngere de inimă, gă�ndindu-mă că Elinor 
nu ştiă nimic despre plănurile noăstre său despre micile trănsformări pe 
căre le-ăm ădus î �n interiorul căsei, de făpt lă subsol, dăr ăveăm sperănţă 
că vă î �nţelege şi chiăr se vă bucură de proiectul nostru. Luăsem dejă 
hotără�reă, î �mpreună cu Cezăr, că Elinor să ştie despre construcţiă 
„măşinii”. Lă urmă urmelor foloseăm propriă lui vilă pentru ăceăstă şi, î �n
plus, el eră o fiinţă căre ăjunsese lă un î �nălt nivel de evoluţie spirituălă.
Unul dintre elementele ezoterice importănte, pe căre Cezăr l-ă luăt î �n 
considerăre cu măre ătenţie, ă fost ăşă-numită „impregnăre energetică 
specifică” ă cămerei ce ă fost dedicătă construirii ăpărătului. Eu î �nsumi 
nu î �nţelegeăm preă bine necesităteă unei ăstfel de ăcţiuni de î �nceput, dăr
Cezăr mi-ă explicăt cu răbdăre că ăceă etăpă făce părte, î �ntr-un fel, din 
economiă Universului.
- Orice ăcţiune pe căre o reălizăm se î �ncădreăză î �ntr-un „ritm” exterior 
cu ănumite cărăcteristici, ce pot fi ălese. De exemplu, dăcă tu vrei să 
pleci î �n concediu lă măre, nu te ăpuci să tăi lemne î �năinte, ci făci cevă î �n
legătură cu văcănţă ce urmeăză, î �ţi cumperi ce ăi nevoie, rezervi cămeră 
său făci ălte lucruri potrivite cu plecăreă tă. Trebuie, deci, că intenţiă tă 
să fie î �n ton cu ăcţiunile pe căre urmeăză să le făci. Dăcă ăcesteă nu 
corespund cu nătură intenţiei pe căre o ăi, ătunci te poţi ăşteptă lă tot 
felul de greutăţi său piedici şi de multe ori chiăr lă eşecul ăcelei ăcţiuni. 
Este lă fel că î �n căzul pistoănelor de lă motorul unei măşini: dăcă ele se 
mişcă hăotic, motorul clăcheăză şi nu dă niciun răndăment; dăcă ele se 
mişcă î �ntr-un mod coordonăt, ădică se î �ncădreăză î �ntr-un ritm bine 
stăbilit, cu etăpe clăre şi corelăte, ătunci el vă funcţionă perfect.
M-ăm gă�ndit că�tevă clipe şi ăpoi ăm spus:
- Astă ăr fi pentru un motor cu combustie internă. Dăr pentru noi cum 
este? Adică ce fel de „ritm” urmăm lă construcţiă ăpărătului?



- Aici el este mult măi subtil, chiăr cosmic. Intenţiă noăstră este să 
construim ăceăstă „măşină” foărte speciălă, iăr ăcţiunile noăstre de pă�nă 
ătunci trebuie să pregăteăscă ăstă. Să zicem că ăi intenţiă să treci o iărnă
foărte greă; nu ăştepţi să vină iărnă, că să vezi dăcă rezişti, ci pă�nă 
ătunci te pregăteşti corespunzător: î �ţi făci provizii, î �ţi ăsiguri î �ncălzireă 
căsei, î �ţi pregăteşti uneltele de deszăpezire etc. Ele sunt ăcţiuni grosiere, 
î �nsă prin ăcest exemplu ăm vrut să î �nţelegi ideeă procesului. I �n căzul 
proiectului nostru, ăcele ăcţiuni grosiere vor fi î �nlocuite de ăcţiuni de 
nătură subtilă, cum ăr fi ălegereă unui moment ăstrologic potrivit şi 
î �ncărcăreă subtil-energetică ă spăţiului î �n căre se vă reăliză ăpărătul. O 
integrăre de ăcest gen nu poăte fi î �nţeleăsă deocămdătă de o minte 
„ştiinţifică”, pentru că eă nu ăre corespondent, nu se ăflă pe „listă” de 
concepte şi principii ştiinţifice moderne. E o ăltfel de gă�ndire şi de 
ăbordăre ă legilor universăle. Fundămentăl, suntem î �nconjurăţi doăr de 
energie, iăr ăceăstă vibreăză pe o infinităte de frecvenţe. Măteriă este 
energie, corpurile noăstre sunt energie, ătomii sunt energie şi ăşă măi 
depărte. Totul este vibrăţie şi ăstă î �nseămnă ritm. Noi nu făcem ăltcevă 
decă�t să ne î �ncădrăm că�t măi bine î �n ritmul proiectului nostru.
- Bun, şi cum găsim ritmul de căre ăvem nevoie? ăm insistăt eu, ătent lă 
ăcele explicăţii. Căre e ritmul lui Eden?
- E că un fel de „chemăre”, prin căre tu creezi afinitate cu specificul 
construcţiei viitoăre. Vii cu cevă din plănul fizic ce ăre corespondenţă cu 
ideeă, intenţiă, plănul său concepţiă iniţiălă pe căre doreşti să o reălizezi
şi prin ăceăstă te „ăcordezi” treptăt lă ceeă ce este ritmul cosmic 
superior, ce corespunde ăcelei frecvenţe de vibrăţie. Măşină tă 
funcţioneăză pe băză de benzină; că să o foloseşti, tu nu vei pune î �n 
rezervor nici ăpă şi nici motorină. Vei căută ceă măi bună şi performăntă
benzină, ăstfel î �ncă�t răndămentul măşinii, cel puţin din părteă 
combustibilului, să fie cel măi bun. Astă î �nseămnă că tu ălimentezi 
măşină şi o pregăteşti că eă să ăibă performănţe că�t măi bune. Poţi 
ădăugă şi ălte ăcţiuni de ăcelăşi gen: vei cumpără căuciucuri noi, vei 
schimbă uleiul şi ăltele, totul pentru că deplăsăreă tă cu măşină 
respectivă să fie că�t măi eficientă. I �n căzul proiectului nostru trebuie să 
găsim elementul căre rezoneăză cel măi bine cu specificul „măşinii” ce 
vă fi construită.
I �nţelesesem principiul, dăr nu mă puteăm obişnui deocămdătă cu 
specificul unei ăstfel de ăbordări, căre î �n căzul nostru eră măi ăles de 
nătură subtilă. Minteă ăveă tendinţă să o considere că fiind lipsită de 
importănţă.



- E chiăr ăşă de importăntă integrăreă pe căre o făcem?
- Fără î �ndoiălă. Cu că�t este măi importăntă ăcţiuneă pe căre o demărezi, 
cu ătă�t măi mult trebuie să te integrezi corect î �n ritmul universăl ce î �i 
corespunde, pentru că ătunci vei fi protejăt şi ăjutăt de energiile imense 
vehiculăte de ăcestă. Nu măi eşti o rotiţă individuălă pierdută printre 
ăltele, cu forţe slăbe şi văgăbondă�nd oărecum hăotic; ăcum făci părte din
„ănsămblu”, eşti ăjutăt, inspirăt şi susţinut de funcţionăreă ăcestuiă, dăcă
te ărmonizezi cu el.
L-ăm î �ntrebăt pe Cezăr cum se reălizeăză din punct de vedere prăctic 
ăceăstă integrăre ă î �nceputului unei ăcţiuni.
- Există măi multe ăbordări şi metode, mi-ă spus el. I �n generăl, o 
persoănă obişnuită î �nţelege cu greu ăceste noţiuni, căci eă este limitătă 
de un set de concepţii şi prejudecăţi, pe căre le-ă hrănit pe părcursul 
vieţii. Este dificil să ieşi din ăceăstă „cuşcă”.
Dăr bunele intenţii şi dorinţă de ă cunoăşte măi mult pot să ăjute. De 
exemplu, o rugăciune din ădă�ncul inimii său un gă�nd bun repetăt î �n 
ăcest sens poăte să î �nsemne foărte mult. Depinde î �nsă de nătură şi 
importănţă ăcţiunii pe căre vrei să o făci şi să o integrezi î �n mod eficient,
căci ună e să-ţi propui să construieşti o bicicletă şi ăltă este să vrei să 
reălizezi o răchetă cu căre să zbori î �n cosmos. Trebuie să î �nţelegem 
foărte bine că nu suntem „izolăţi” î �n ăcest univers, ci că totul este 
interconectăt. Prin ăstfel de modălităţi pregătitoăre ăi posibilităteă chiăr 
să te convingi de ăstă.
- Dăr î �n căzul lui Eden cum vom procedă?
- Aici vom ădăugă unele elemente noi, iniţiătice, căre făciliteăză şi măi 
mult „intrăreă î �n ritmul universăl” ă ideii şi proiectului pe căre ni l-ăm 
propus. Există dejă o implementăre puternică dătorită percepţiilor pe 
căre le-ăi ăvut î �n legătură cu elementele constructive şi conceptuăle ăle 
„măşinii”, ăpoi cu discuţiile noăstre şi măi ăles cu hotără�reă fermă de ă 
reăliză construcţiă. Dăr vom veni de ăsemeneă cu elemente noi, căre să 
făvorizeze şi măi mult succesul.

MIDAS
Primă „misiune” ă fost să găsim pe cinevă extrem de bine pregătit î �n 
domeniul progrămării IT. Din fericire, î �n Romă�niă nu ducem lipsă de ăşă
cevă. Cezăr ă venit cu două propuneri, iăr eu cu ună. Erău persoăne căre 
se ăflău sub observăţiă SRI de ăni de zile; două dintre ele - căre erău 
propunerile lui Cezăr - colăborăseră, respectiv, cu NSA şi cu compăniă 
Northrop Grummăn î �n domeniul ăviăţiei milităre ă SUA. Aveăm dosărele



celor două persoăne, cu un excelent „răting” de călificăre; le-ăm ălcătuit 
profilul şi ăm făcut o sinteză ă reălizărilor pe căre le ăveă fiecăre dintre 
ele.
Ceă de-ă treiă propunere, căre î �mi ăpărţineă, se refereă lă un tă�năr pe 
căre l-ăm cunoscut cu măi mulţi ăni î �n urmă, î �ntr-o î �mprejurăre pe căre 
nu ăm voie să o prezint. I �n cercurile ăscunse ăle mărilor progrămători şi 
IT-işti, el eră cunoscut că Midas, probăbil după numele regelui frigiăn 
din ăntichităte. Şi, î �ntr-ădevăr, păreă că tot ceeă ce „ătinge” din 
domeniul informăticii este „trănsformăt î �n ăur” (Autorul făce ănălogiă î �n
sens metăforic cu regele Midăs (î �nceputurile mileniului ăl II-leă î �.Hr.), 
cel căre ă domnit î �n cetăteă Pessinusului din Frigiă ăntică (ăproximătiv 
î �n centrul Turciei de ăstăzi). El eră cunoscut pentru ăbilităteă să de ă 
trănsformă instăntăneu tot ceeă ce ătingeă î �n ăur, drept pentru căre, 
spune legendă, ă şi murit de foăme, (n.ed.)). Căpăcităteă lui de ă 
„spărge” orice sistem de protecţie, de tip firewall, orică�t de complicăt, i-ă 
ătrăs respectul î �n comunităteă hăcker-ilor. Deşi ă fost curtăt î �n mod 
intens de ăgenţiile ămericăne, inclusiv de Pentăgon, el totuşi ă refuzăt să 
plece din ţără. Replică lui cunoscută eră: „De ce să plec de ăici, dăcă 
oricum pot să ăm ăcces lă orice informăţie?”
Nu eră interesăt de băni său ălte venituri măteriăle şi ăceăstă l-ă 
„sălvăt”, pentru că nu ă ălunecăt î �n tentăţii căre ăr fi putut deveni 
periculoăse. Cu toăte ăcesteă, ă „spărt” ră�nd pe ră�nd toăte protecţiile 
mărilor ăgenţii ămericăne, oprindu-se î �nsă exăct ăcolo unde trebuiă. 
Obişnuiă să trimită ăpoi un e-măil directorului generăl ăl ăgenţiei 
respective, î �n căre descriă operăţiuneă pe căre ă făcut-o şi unde ănume 
erău punctele slăbe ăle sistemului, ăstfel î �ncă�t ăgenţiă să le rezolve.
Cu ălte cuvinte, eră un „hăcker ălb”. El nu preciză î �nsă niciodătă cum 
anume să fie î �ntărit ăcel sistem, lăsă�nd ăstă î �n grijă ăgenţiilor respective. 
Chiăr dăcă ăjutorul lui eră evident şi dezinteresăt, ău existăt totuşi 
suspiciuni î �n ceeă ce-l priveşte, î �ntrucă�t lă ună dintre discuţiile î �ntre 
reprezentănţii Serviciilor, lă căre ă luăt şi el părte, Midăs ă ăfirmăt că 
ştie cum să nu fie detectăt şi să nu lăse nicio urmă. Deşi făptul eră 
considerăt ă fi prăctic imposibil, cuvintele lui ău produs totuşi un ănumit
stres î �n ră�ndul generălilor şi şefilor din principălele instituţii de profil.
Din ăceăstă căuză, cură�nd el ă devenit spăimă ăgenţiilor internăţionăle şi
s-ău făcut presiuni chiăr lă nivelul Serviciilor noăstre Secrete pentru 
controlul ăctivităţii lui. A fost inclus î �ntr-un progrăm speciăl, lă căre eu 
ăveăm ăcces şi tocmăi de ăceeă l-ăm propus că o văriăntă foărte 
promiţătoăre pentru ă ne ăjută î �n proiectul nostru.



După părereă meă, Midăs eră un geniu uriăş î �n domeniul informăticii, ăl 
cărui tălent excepţionăl merită din plin să fie utilizăt î �n scopul nobil pe 
căre ni l-ăm propus.
După ce i-ăm prezentăt toăte ăceste dăte lui Cezăr, el ă ăprobăt imediăt 
cooptăreă lui Midăs î �n proiect, căre ă devenit î �n mod „oficiăl” 
colăborătorul nostru de băză. De lă î �nceputul şi pă�nă lă sfă�rşitul 
proiectului, el nu ă ăvut contăct decă�t cu Cezăr, cu locotenentul Nicoără 
şi cu mine.
Locotenentul Nicoără i-ă vorbit despre temele principăle de lucru şi ce se
doreă de lă el pentru că „măşină” să funcţioneze. Chiăr dăcă nu i s-ău 
prezentăt dăte suplimentăre despre proiect, Midăs eră foărte inteligent şi 
ă î �nţeles destul de repede că este vorbă despre cevă cu totul speciăl, 
spună�ndu-mi după o săptămă�nă de lă „ăngăjăre”:
- Ce-mi cereţi voi să făc nu ăre legătură cu tehnologiă obişnuită de pe 
Pămă�nt.
Am ză�mbit î �n sineă meă, dăr nu puteăm să-i spun despre ce eră vorbă. I-
ăm răspuns lă modul foărte generăl:
- Importănt este că treăbă să fie bine reălizătă.
Midăs este o persoănă foărte „evăluătă” de principălele Inteligenţe 
(Agenţii de spionăj şi servicii secrete internăţionăle, (n.ed.)) de pe 
„piăţă” şi tocmăi de ăceeă el se ăflă inclus î �ntr-un regim foărte speciăl lă 
noi î �n ţără. Americănii ne-ău rugăt de multe ori să le î �mprumutăm 
„ăsset”-ul (Este o expresie căre se utilizeăză uneori î �n domeniul 
contrăspionăjului şi se referă lă un „bun de măre preţ, cevă foărte 
văloros”, (n.ed.)) pentru ănumite sărcini, dăr noi ăm considerăt că „păză 
bună trece primejdiă reă”, declină�nd elegănt cerereă.

INFLUENŢA SIMBOLULUI SHIKHARA
I �n părălel cu etăpă de formăre ă echipei de colăborători, Cezăr ă 
continuăt procesul de integrăre subtilă ă proiectului Eden. El ă definit 
ăceă etăpă că fiind ăsemănătoăre cu un ca*mp magnetic specific, ce 
„î �ncărcă” spăţiul din cămeră şi î �l pregăteă pentru funcţionăreă, 
menţinereă şi succesul viitoărei „măşini”. După ălegereă configurăţiei 
plănetăre căre ă fost considerătă ceă măi potrivită şi exăct lă momentul 
precis indicăt, Cezăr ă ăşezăt î �n mijlocul cămerei mări un dreptunghi din
cupru plăcăt cu ăur, ăvă�nd dimensiunile de 20x32 cm, pe căre eră 
reprezentăt printr-o grăvură lăser un simbol destul de complicăt.



- Prin ăceăstă pregătim din punct de vedere subtil reălizăreă proiectului, 
mi-ă spus Cezăr. Ţi-ăm spus că, î �n generăl, oămenii nu sunt obişnuiţi cu 
ăstfel de „proceduri”, pentru că nu le î �nţeleg sensul şi nici substănţă. 
Aceăstă cunoăştere ţine de domeniul ezoteric şi n-ăre nimic de-ă făce cu 
„măgiă” său ălte rituăluri divinătorii. Poţi spune chiăr că reprezintă o 
ştiinţă pură, dăr lă un nivel ăvănsăt, pentru că se băzeăză pe principii ce 
nu sunt cunoscute î �ncă şi cu ătă�t măi puţin credităte de oămenii de 
ştiinţă şi de măre părte din populăţie. Ideile măteriăliste sunt rigide şi 
limităte; nu ăi grăde de libertăte şi de ăceeă nu poţi vedeă ănsămblul. Ce
făcem noi ăici e î �nsă măi speciăl, deoărece ăre un spectru mult măi lărg 
de influenţă.
Am lucrăt ămă�ndoi lă stăbilireă formei grăfice ă simbolului, folosind 
informăţiile pe căre le ăveăm din vizionările pe ecrănul hologrăfic. I �ntr-o
primă făză ne-ăm hotără�t lă un simbol compus, căre ăr puteă fi trădus 
prin su-(ka)-da.



Su ărătă direcţiă; K (Ka) este î �ntotdeăună legăt de energiă vitălă - un 
simbol fundămentăl î �n scriereă siriusiănă - căre î �n trădiţiă Egiptului 
Antic eră desemnăt prin Kha; Da semnifică „spre î �n sus”. I �n trăducere 
liberă, ăceăstă î �nseămnă „energiă căre călătoreşte î �n sus”, ăvă�nd sensul 
de sublimăre, de elevăre, de creştere ă frecventei de vibrăţie. I �n limbă 
sumeriănă, semnificăţiă ăcestui cuvă�nt eră ăceeă de „î �nălţăre”, î �n cel măi
pur sens spirituăl.
Totuşi, după măi multe discuţii şi ănăliză�nd măi multe văriănte ăle 
simbolurilor pe căre eu le văzusem î �n timpul vizionărilor pe ecrănul 
hologrăfic ăl celor din Apellos, ne-ăm hotără�t ăsupră unui ălt simbol, 
căre este ăşă-numitul simbol shi-kha-ra.

Shi semnifică pronumele personăl „el” său „eă”, î �n limbă chineză; Kha, 
ăşă după cum ăm spus, reprezintă energiă vitălă (lă egiptenii din 
ăntichităte); iăr Ra, lă sumerieni, î �nsemnă „lumină săcră (spirituălă)”, 
termen căre măi ăpoi ă fost preluăt de egipteni că fiind Regele Soăre 
(RA). Astfel, shikhara ăre sensul de „energie vitălă ce provine din lumină 
săcră (spirituălă)”. Simbolul poăte fi ăstfel corelăt cu energiă subtilă 
universălă (prana din trădiţiă hindusă), căre „hrăneşte” totul î �ntr-o 



infinităte de mănifestări. Anăliză�nd cu ătenţie ăcest simbol, ăm fost 
surprinşi să constătăm modul î �n căre s-ău trănsmis prin timp simbolurile 
siriusiene ăncestrăle, pă�nă î �n zilele noăstre.
De făpt, cuvă�ntul „shikhără” se trăduce literăl prin „vă�rf de munte”, fiind
ădeseori menţionăt î �n legătură cu părteă de sus ă templelor din Indiă de 
Nord, ăsemănătoăre cu piscurile semeţe ăle munţilor Himălăyă (I �n Indiă 
de Sud, termenul echivălent pentru shikhara este cuvă�ntul „vitnănă”, 
căre, spre deosebire de termenul utilizăt î �n părteă de Nord ă ţării, se 
referă lă toătă clădireă templului, inclusiv lă părteă lui inferioără, 
denumită sanctum, căre se ăflă dedesubt. Aici, shikhără î �şi păstreăză 
sensul lui iniţiăl, desemnă�nd doăr părteă de vă�rf ă vimănă-ei, căre de 
obicei este o cupolă, ăvă�nd peste eă un finiăl (ornăment specific, situăt 
î �n părteă de sus ă unei clădiri importănte)).
Foărte interesănt de menţionăt este făptul că se poăte făce o ănălogie 
î �ntre structură specifică ă unor „fărfurii zburătoăre” pleiădiene (vezi, de 
exemplu, căzurile documentăte de Billy Meier î �n ănii ’60-’70) şi structură
templelor hinduse (continuare pe pagina urma�toare).

După ce ne-ăm decis ăsupră ăcestui simbol, Cezăr s-ă ocupăt de 
reălizăreă lui pe plăcă de cupru ăurită, după căre ăceăstă ă fost ăşezătă 
exăct î �n centrul sălii unde urmă să fie reălizătă construcţiă ăpărătului. 
Prăctic şi î �n mod efectiv, ăcelă ă fost primul păs spre reălizăreă 
proiectului nostru secret.
I �n plus, î �n ăntichităte termenul vimănă ăveă, de ăsemeneă, semnificăţiă 
de „vehicul zburător”, căre - î �n vechile texte î �n limbă sănscrită din Indiă 
- î �nsemnă „templu său căr zburător”.



Autorul chiăr menţioneăză î �n volumul 6 (Geneza uitata�, 2019), lă păgină 
277: „Pe de alta� parte, templele din India, care au dimensiuni ceva mai 
reduse, dar seama�na� cu piramidele - fiind î *nsa� mai î *nguste la baza� şi mai 
„ţuguiate” la va*rf - au o descendenţa� pleiadiana�. Din ca*te mi-am putut da 
seama, numeroasele detalii, î *ncrustaţii şi rotunjiri din construcţia lor 
reprezinta� ceva specific civilizaţiei pleiadiene. Am recunoscut aceasta� 
caracteristica� şi la navele pleiadiene, pe care le-am va�zut î *n proiecţiile 
holografice.” (n.ed.)



CONSTANTE, SIMBOLURI SI ARHETIPURI EXTRATERESTRE
PEPA�MA�NT

I �n timpul primei vizionări î �n făţă ecrănului hologrăfic, pe căre ăm făcut-
o î �mpreună cu bărbătul din Apellos, ăm putut să văd elementele 
principăle căre ău stăt lă băză creării ADN-ului umăn. M-ăm fămiliărizăt 
de ăsemeneă cu măi multe simboluri ăle unor civilizăţii extrăterestre, î �n 
speciăl cu cele ăle civilizăţiei siriusiene, căre exprimău ănumite reălităţi 
energetice fundămentăle lă nivelul Cosmosului. Unele dintre ăcesteă s-ău
regăsit măi ăpoi sub diferite forme şi versiuni î �n cultură şi existenţă 
oămenilor pe Pămă�nt. Am vorbit pe lărg despre ăcele simboluri, 
menţionă�nd m mod speciăl simbolul K, dăr î �n timpul vizionării ăm 
recunoscut măi multe ăstfel de forme şi reprezentări, căre sunt folosite î �n
prezent î �n ştiinţe său chiăr î �n viăţă de zi cu zi. Este uimitor să constătăm 
cum multe dintre semnele şi simbolurile pe căre noi le considerăm că 
fiind bănăle său simple „invenţii” ăle mătemăticienilor său civilizăţiilor 
ăntice, reflectă de făpt uimitoăre reălităţi energetice şi chiăr ărhetipăle 
din Univers, căre ău fost introduse î �n civilizăţiă umănă de către unele 
civilizăţii extrăterestre foărte ăvănsăte şi ăpoi preluăte de culturile de pe 
Pămă�nt de-ă lungul epocilor.

SCRIEREA SIMBOLISTICA� SIRIUSIANA�
Din cele ce ăm putut să văd pe ecrănul hologrăfic, cele măi multe 
simboluri căre se reflectă î �n viăţă noăstră de zi cu zi ău o provenienţă 
siriusiănă. Probăbil că „sursă” lor î �năinteăză î �n timp spre „izvoărele” 
omenirii, î �nsă mult după Adăm, pentru că î �n ăceă perioădă existenţă 
fiinţelor E N L ăveă măi mult un cărăcter meditătiv, fiind dedicătă 
exclusiv evoluţiei spirituăle. După primele hibridizări şi creştereă 
numărului de fiinţe E N K, ăm remărcăt că s-ă impus nevoiă unui ănumit
tip de trănsmitere ă cunoştinţelor şi conţinutului memoriei răsei din 
generăţie î �n generăţie, pentru ă contrăbălănsă scădereă frecvenţei de 
vibrăţie ă unor rămuri ADN.
I �n generăl vorbind, mi-ăm dăt seămă că scrisul nu eră cevă determinănt 
î �n perioădă căre î �ncepe cu ănul 200.000 î �.Hr. şi pă�nă după cădereă 
Atlăntidei. De făpt, nici nu se puteă vorbi despre un „scris” î �n 
ăccepţiuneă ăctuălă, ci eră vorbă măi mult despre vehiculăreă unor 
simboluri, căre î �n structură lor generălă semănău destul de bine cu 
semnele cuneiforme ăle scrierii ăkkădiene şi hitite din ăntichităte. 
Totuşi, pe ătunci dispunereă şi sensul lor erău mult măi complexe, ele 



fiind orientăte măi ăles spre consonănţă cu energiile Universului, pe căre
le prefigurău indirect, prin putereă semnificăţiei oculte. Grădăt, odătă cu
trecereă timpului, ăm văzut că ăceă putere scădeă î �n intensităte, tocmăi 
pentru că omenireă î �ncepeă să uite î �nţelesurile de băză ăle simbolurilor. 
Totuşi, formele generăle ăle „scrierii” ău rămăs, pută�nd oferi o idee 
despre felul î �n căre siriusienii concep î �n cădrul civilizăţiei lor ăcest mod 
de exprimăre.
Bineî �nţeles că ăm fost curios să ştiu măi multe pe ăceăstă linie şi ătunci 
mi-ăm permis să intru pe o rămură secundără ă vizionării, ceă de 
elăborăre ă simbolurilor î �n civilizăţiă siriusiănă, „derivăţie” căre mi-ă 
fost ăprobătă de bărbătul din Apellos. Am văzut dezvoltăreă î �ntr-un fel 
de „evăntăi” ă fişierelor cu informăţii pe ecrăn; ăceă prezentăre mi s-ă 
părut foărte logică şi destul de uşor de ăsimilăt.
I �n primul ră�nd mi-ăm dăt seămă că fiinţele siriusiene ău un fel de „cod ăl
simbolurilor”, prin căre se pot î �nţelege î �ntre ele ătunci că�nd este necesăr.
Aceăstă se î �ntă�mplă î �nsă foărte răr, deoărece siriusienii ău puternice 
căpăcităţi telepătice, iăr existenţă lor este, lă mulţi dintre ei, multi-
dimensionălă. Cei măi evoluăţi ăleg să trăiăscă î �n plănul eteric şi chiăr î �n
cel ăstrăl, dăr coexistă pe ăceeăşi năvă cu semeni de-ăi lor din plănul 
fizic, doăr că lă un nivel superior, ădecvăt frecvenţei lor de vibrăţie, căre
ăpărţine de structură mărilor lor năve cosmice.
Scriereă siriusiănă nu este o scriere că ă noăstră, ci măi degrăbă eă e 
formătă dintr-un set de reguli prin căre siriusienii pot desemnă ceeă ce 
ăre o semnificăţie ătă�t concretă, că�t şi subtilă. Aceăstă modălităte de 
„scriere” este foărte ăbstrăctă, dăr de ăsemeneă foărte nuănţătă, fiind 
perfect ădăptătă căpăcităţilor şi specificului siriusiăn, căre se impune 
printr-o măre putere de pătrundere mentălă şi de focălizăre ăsupră 
î �nţelesurilor foărte complexe ăle diferitelor tipuri de mănifestări, energii,
fenomene, fiinţe, lucruri.
De pildă, prin semnele specifice ăcelei „scrieri” - căre măi degrăbă sunt 
nişte simboluri - ei pot să desemneze un set grăfic ce reprezintă un 
mesăj. Acestă poăte fi descifrăt număi de fiinţele din civlizăţiă lor său de 
cele căre trăiesc lă unison cu energiă lor mentălă. Dăcă ăceăstă condiţie 
nu este î �ndeplinită, î �nţelegereă formelor şi simbolurilor incluse î �n mesăj 
este ăproăpe imposibilă, deoărece nu există ăfinităte de concepţie şi 
cunoăştere cu nivelul lor de mănifestăre.
Mi-ăm dăt ăstfel seămă că citireă simbolurilor siriusiene se produce doăr 
lă un etăj superior gă�ndirii obişnuite ă fiinţei. Avă�nd î �n vedere că ăceăstă
căpăcităte este dejă nătivă pentru fiinţele siriusiene, este logic să 



presupunem făptul că simbolurile lor vor fi î �nţelese oriunde î �n gălăxie, 
pe oricăre dintre plănetele colonizăte de siriusieni. De făpt, ăcestă eră şi 
ţelul principăl ăl „scrierii” lor: nu neăpărăt pentru ă relătă cevă său 
pentru ă „făce poezii”, ci măi mult că esenţă unui făpt său mănifestări, că
o impregnăre î �n structură spăţiului-timp pentru cei căre erău interesăţi 
de ăcel ăspect.
Simbolurile lor puteău să ăibă, de ăsemeneă, rolul de ă lăsă o indicăţie 
său chiăr o sărcină pe măi depărte, ăşă cum de multe ori ăm văzut î �n 
diferite locuri pe pereţii năvelor lor său î �n ălte zone importănte ăle 
ăcestoră. Totuşi, prin chiăr nătură ăctivităţilor reălizăte de către fiinţele 
siriusiene, se poăte vorbi şi despre existenţă ănumitor tipăre specifice, 
căre pot fi observăte lă diferite echipăje ăle năvelor-hăbităt ce ău misiuni
î �ndelungăte. Există, prin urmăre, ănumite cărăcteristici ce deosebesc 
comunităţile siriusiene, ătă�t pe plănetele pe căre ele locuiesc, că�t şi pe 
năvele cu căre se deplăseăză î �n Cosmos.
Mă voi referi ăici lă unele din structurile principăle ăle scrierii specific 
siriusiene, căre de ăsemeneă se regăsesc î �n diferite culturi său civilizăţii 
ăle umănităţii, fiind trănsmise î �ntr-o formă măi mult său măi puţin pură 
prin compărăţie cu formă lor originălă siriusiănă.

BAZELE SIMBOLISTICII SIRIUSIENE SUNT LINIA ŞI PUNCTUL
I �n generăl vorbind, punctul reprezintă origineă, locul de pornire ă unei 
ăctivităţi său iniţiătive. El ne ărătă de unde se î �ncepe citireă unui simbol 
său băză de lă căre se porneşte pentru ă î �nţelege o ănumită reprezentăre 
grăfică. Totuşi, ăcelăşi simbol poăte să ăibă o semnificăţie complet 
diferită, dăcă punctul este plăsăt î �n zone diferite ăle ăceleiăşi 
reprezentări grăfice.
Atunci că�nd se folosesc măi multe puncte î �ntr-un simbol î �nseămnă că 
desenul respectiv este foărte complex şi necesită o î �nţelegere măi 
nuănţătă, căre să cuprindă măi multe unghiuri de vedere. Aşă după cum 
ăm putut să văd, uneori zonă esenţiălă dintr-un simbol î �n căre se ăflă 
măi multe puncte este cuprinsă î �ntr-un cerc; ăcestă ne indică făptul că 
zonă respectivă ăre forţă şi î �ntă�ietăte lă interpretăreă simbolului.
Pe de ăltă părte, linia î �n „scriereă” siriusiănă reprezintă legătură dintre 
două său măi multe puncte şi î �n generăl se referă lă plănete, stele său 
gălăxii, pentru că ăceăstă scriere este, î �ntr-un fel, cosmică şi chiăr 
hologrăfică. I �ntr-ădevăr, î �n simbolurile ei ăbstrăcte putem regăsi î �ntreăgă
desfăşurăre ă unei ăcţiuni, de lă nivelul ei măcrocosmic, pă�nă lă cel 
microcosmic ăl fiinţei.



Linia orizontala� reprezintă o ăcţiune prelungită şi repetitivă, căci eă este 
un simbol ăl năturii Yin ă lucrurilor.
Linia verticala�, ce ăre o nătură Yăng, reprezintă o ăcţiune „unicăt”, băzătă
pe un eveniment neăşteptăt său căre ă fost decis de către fiinţele 
superioăre. Eă poăte să reprezinte, de exemplu, o legătură î �ntre sus şi jos,
î �ntre cer şi pămă�nt, î �ntre două plănuri subtile său î �ntre două tipuri de 
energie.
Liniile oblice reprezintă - î �n funcţie de grădul de î �nclinăre făţă de 
verticălă - diferite făze său etăpe î �ntre cele două principii fundămentăle, 
căre sunt Yin şi Yăng, şi ăcţiunile ăsociăte năturii lor.

SEMNIFICAŢIILE COMPLEXE ALE LITEREI K
I �n scrierile de pe Pămă�nt - indiferent de epocă său perioădă istorică î �n 
căre ăcesteă ău existăt - pot fi remărcăte unele structuri specifice din 
scriereă siriusiănă. Chiăr şi lă o scurtă ănăliză se poăte observă că ăcele 
structuri specific siriusiene se regăsesc lă măjorităteă literelor din 
ălfăbetele limbilor pămă�ntene. Unul dintre cele măi elocvente exemple 
î �n ăcest sens este literă K. Totuşi, eă este doăr o prefigurăre ă simbolului 
siriusiăn, căre se ăpropie cel măi mult că reprezentăre de formă literei 
cunoscute de noi că fiind „K”.
Acest simbol este foărte importănt î �n viăţă şi ăctivităteă civilizăţiei 
siriusiene, măi ăles prin ămploăreă semnificăţiilor pe căre el le 
reprezintă şi prin nuănţele pe căre le poăte ăveă. Cu toăte ăcesteă, lă 
băză reprezentăreă lui ăpăre dezărmănt de simplă, căci eă este formătă 
doăr din linii drepte şi puncte.
Literă K porneşte de lă o linie verticălă căre se poăte scrie î �n două feluri:
- cu punctul î �n părteă de sus ă liniei:

Acest simbol, î �n lumeă siriusiănă, reprezintă ăcţiuneă unor fiinţe 
evoluăte spirituăl ăsupră celor său celui către căre se mănifestă voinţă lui
Dumnezeu.
- cu punctul î �n părteă de jos ă liniei:



Simbolul reprezintă ăcţiuneă unor fiinţe din plănurile măi grosiere (cum 
ăr fi plănul eteric său plănul fizic) pentru ă evoluă spirituăl, pentru ă 
făce un sălt călitătiv î �n viăţă lor. Punctul ărătă locul de unde î �ncepe 
evoluţiă (î �n părteă de jos) şi tinde către părteă superioără, spre „vă�rful” 
liniei.
I �n continuăre, situăţiă „se complică” oărecum, deoărece lă mijlocul liniei
verticăle intervine un ălt punct, ceeă ce, de ăsemeneă poăte năşte două 
tipuri de interpretări î �n redăreă specifică ă simbolului:
- cele două puncte se ăflă î �n părteă de sus ă liniei:

Acest simbol reprezintă ăjutorul pe căre î �l oferă unele fiinţe superioăre 
din punct de vedere spirituăl celor său celui către căre se mănifestă 
voinţă lui Dumnezeu, dăr ăcţiuneă respectivă este intermediătă de unele 
fiinţe din plănurile de mijloc ăle Creăţiei - plănul ăstrăl superior, plănul 
mentăl şi chiăr plănul suprămentăl, ce este că o „trecere” î �ntre plănul 
mentăl şi plănul căuzăl - de exemplu, de î �nţelepţi, măeştri spirituăli său 
chiăr entităţi celeste ăpărţină�nd ăcestor dimensiuni ăle existenţei.
- cele două puncte se ăflă î �n părteă de jos ă liniei:

I �n ăcest căz este reprezentătă ăcţiuneă unor fiinţe din plănurile măi 
grosiere pentru ă evoluă spirituăl, pentru ă făce un sălt călitătiv î �n viăţă 
lor cu ăjutorul unor fiinţe superioăre din punct de vedere spirituăl, ce ău 
căpăcităteă de ă comunică liber cu ălte fiinţe elevăte din plănurile 
subtile superioăre.
Adăugăreă unor linii î �n punctele respective reprezintă ăjutorul dăt de 
diferite ierărhii spirituăle, î �nvăţăţi, măeştri spirituăli etc. De pildă, o linie
oblică spre î �n jos, pornind de lă mijlocul liniei verticăle cu punctul î �n 
părteă ei superioără, reprezintă făptul că fiinţele evoluăte trănsmit 



ănumite î �nvăţături spirituăle î �n multiple feluri, pentru ă puteă fi î �nţelese 
de măi multe cătegorii de fiinţe umăne:

Dăcă liniă oblică este orientătă spre părteă de sus ă liniei verticăle, 
ătunci ăstă î �nseămnă că fiinţele „intermediăre” (cum ăr fi cele umăne) 
primesc susţinere î �n principăl de lă Dumnezeu ătunci că�nd ele 
î �ndeplinesc o misiune importăntă, dăr secundăr ele sunt ăjutăte şi de 
diferite entităţi spirituăle din plănurile subtile ăle mănifestării:

I �n văriăntă î �n căre punctul de pe liniă verticălă este î �n părteă inferioără 
ă ăcesteiă, ădăugăreă unei linii oblice î �ndreptăte spre î �n jos ne ărătă 
făptul că fiinţele umăne pot să dobă�ndeăscă cunoştinţe spirituăle ătă�t î �n 
mod direct de lă fiinţele evoluăte, că�t şi prin efort propriu:

Dăcă liniă oblică este î �ndreptătă spre î �n sus, ătunci ăceăstă indică făptul 
că fiinţele umăne pot să dobă�ndeăscă o ănumită cunoăştere prin căre pot
ăjunge lă î �nţelepciuneă divină şi, de ăsemeneă, să î �nţeleăgă nătură 
diferitelor săle mănifestări î �n Creăţie:

Avănsă�nd cu prezentăreă simbolului K şi ă semnificăţiilor săle complexe, 
ăjungem lă posibilităteă de ă introduce două linii oblice, căre formeăză 
un unghi drept î �ntre ele. I �n văriăntă cu liniă verticălă ăvă�nd punctul î �n 
părteă de sus, simbolul reprezintă făptul că fiinţele intermediăre 
(oămenii) primesc susţinere î �n principăl de lă Dumnezeu, dăr şi de lă 
diferite entităţi celeste evoluăte spirituăl, pentru ă puteă izbă�ndi î �n 
misiuneă lor (liniă oblică de sus). După ăceeă, ele trănsmit lă ră�ndul lor 



ănumite iniţieri î �n măi multe feluri, pentru ă puteă fi î �nţelese de că�t măi 
multe cătegorii de fiinţe umăne (liniă oblică de jos):

Dăcă cele două linii oblice sunt ătăşăte liniei verticăle cu două puncte î �n 
părteă de jos, ătunci ăstă î �nseămnă că fiinţele umăne pot să ătingă 
diferite cunoştinţe spirituăle ătă�t î �n mod direct, de lă fiinţe său entităţi 
foărte evoluăte spirituăl (liniă oblică superioără), că�t şi prin efort 
individuăl (liniă oblică inferioără), ăjungă�nd lă î �nţelepciuneă 
dumnezeiăscă:

I �n sfă�rşit, dăcă pe liniă verticălă există un singur punct lă mijlocul ei, din
căre pornesc cele două linii oblice, ătunci simbolul reprezintă o fiinţă 
umănă iniţiătă spirituăl, căre î �i poăte ăjută pe ălţii să evolueze şi să se 
orienteze către cunoăştereă de sine. Acest simbol este cel căre semnifică 
legătură î �ntre sus şi jos, intre superior şi inferior:

Este foărte interesănt că, pornind de lă simbolul K, regăsim că�tevă 
structuri şi semnificăţii ăle săle î �n diferite culturi şi civilizăţii de pe 
Pămă�nt.

SIMBOLUL NUMA�RULUI PI
Unul dintre cele măi importănte simboluri derivăte din K este cel ăl 
numărului Pi, căre este considerăt ă fi o constăntă mătemătică. Formă 
grăfică ă lui Pi porneşte de lă simbolistică siriusiănă ce reprezintă 
î �nţelepciuneă eternă ă lui Dumnezeu, considerăt de ăceăstă civilizăţie că 
fiind Mărele Spirit ăl Creăţiei, Unicul şi totodătă Supremul.
Reprezentăreă î �nţelepciunii Dumnezeieşti este redătă î �n ăcest simbol prin
punctul de origine din stă�ngă, î �n părteă de sus. „Atingereă” î �nţelepciunii 
Supreme se mănifestă lă diferite momente de timp î �n istorie prin 
intermediul unor fiinţe foărte evoluăte spirituăl, căre sunt „trimise” î �ntre



oămeni (punctul din mijloc, sus) cu misiuni precise de revigorăre şi 
purificăre spirituălă ă civilizăţiei lor. Pentru ăceăstă sunt folosite 
ănumite forţe cosmice său entităţi celeste foărte evoluăte spirituăl (liniă 
continuă din dreăptă, sus), procesul fiind cunoscut că „temă 
ăvătărurilor”:

I �n timpul misiunii săle spirituăle pe Pămă�nt său pe ăltă plănetă din 
universul fizic, un ăstfel de reformător spirituăl interpreteăză î �ntr-un 
mod ădecvăt ădevăruri şi legi universăle ce erău cunoscute sub o 
ănumită formă î �n trecut (liniă oblică din stă�ngă), dăr căre trebuiesc 
ădăptăte lă necesităţile perioădei de timp î �n căre el se mănifestă ătunci 
(punctul din dreăptă, jos).
O civilizăţie, î �n evoluţiă ei, î �nregistreăză ătă�t suişuri, că�t şi coboră�şuri, 
dăr tendinţă ei generălă este ăscendentă. Pentru ăceăstă, din timp î �n 
timp sunt necesăre unele „corecţii” pentru ă păstră ăceăstă tendinţă şi ă 
nu permite hăosului să se instăureze.
Astfel de „corecţii” său „echilibrări” ce sunt necesăre lă ănumite 
intervăle de timp î �n existenţă unei civilizăţii reprezintă chiăr misiuneă 
ăvătărurilor său fiinţelor cu un nivel excepţionăl de elevăre spirituălă, 
căre se î �ncărneăză î �n plănul fizic.
Mi s-ă ărătăt î �nsă că ăcest simbol (ăl numărului Pi) ăre semnificăţie 
număi ătunci că�nd fiinţă căre trănsmite informăţiă şi „ăctuălizeăză” 
Adevărul lă noile condiţii de timp şi spăţiu ăle civilizăţiei respective este 
î �n viăţă său prezenţă ei este î �n mod clăr resimţită î �n timp.
Dăcă î �nţeleptul său ăvătărul nu măi este î �n viăţă, ădică el şi-ă părăsit 
corpul fizic, ătunci î �nvăţătură lui spirituălă poăte fi dobă�ndită prin 
cunoăştereă unor legi esenţiăle, iăr î �n ăcest căz punctul din mijloc, sus, 
nu î �şi măi ăre rostul. Văriăţii ăle ăcestui simbol se regăsesc î �n simbolul 
lui Pi.

Deşi eră simplu să corelez imăginile simbolului ce î �mi eră prezentăt pe 
ecrănul hologrăfic, cu simbolul cunoscut ăl numărului Pi din prezent, 
totuşi mi s-ă indicăt şi ărătăt prin ănălogie făptul că punctele iniţiăle din 
reprezentăreă siriusiănă sunt î �nlocuite de curburile simbolului din 
prezent, î �n scriereă lui că literă mică (Simbolul Pi ăl numărului irăţionăl 



3,14.... ă fost propus î �n ănul 1706 de către mătemăticiănul Williăm 
Jones şi el reprezintă ă şăisprezeceă literă din ălfăbetul grec, (n.ed.)).

El reprezintă î �nţelegereă semnificăţiei pe căre o ăre legătură dintre Cer 
său plănul Divin (liniă de sus - cu rotunjireă către î �n jos ă părţii stă�ngi, 
ce reprezintă Voinţă lui Dumnezeu î �n ăceăstă situăţie) şi Pămă�nt său 
plănul fizic (ceeă ce se ăflă dedesubt). Voinţă Divină se mănifestă lă 
diferite momente de timp î �n istorie, prin „reprezentănţi” divini, iăr ăstfel
de ăcţiuni sunt redăte de liniile ce coboără oblic, ătă�t pentru ă-i făce pe 
oămeni să î �nţeleăgă trecutul (liniă oblică din stă�ngă), că�t măi ăles 
viitorul (liniă oblică din dreăptă, căre este rotunjită).
I �ntr-o păuză de vizionăre, discută�nd cu bărbătul din Apellos referitor 
tocmăi lă ăceste ăspecte şi lă nătură numărului Pi î �n ştiinţele moderne, 
ăm ăflăt lucruri uluitoăre despre ceeă ce mătemăticienii şi fizicienii 
contemporăni numesc „constănte”. Adusesem vorbă despre numărul Pi şi
despre „irăţionălităteă” lui (Numărul Pi reprezintă văloăreă răportului 
dintre circumferinţă şi diămetrul oricărui cerc din spăţiul euclidiăn. I �n 
prezent, el este considerăt ună dintre cele măi importănte constănte din 
mătemătică şi fizică, deoărece numeroăse formule implică folosireă lui. 
Văloăreă lui Pi este un număr iraţional (ădică el nu poăte fi exprimăt 
exăct sub formă de frăcţie m/n - unde m şi n sunt numere î �ntregi - şi 
tocmăi de ăceeă scriereă zecimălă ă lui Pi nu ăre sfă�rşit şi nici nu se 
repetă), fiind egălă ăproximătiv cu 3,14159(...). (n.ed.)), că�nd deodătă 
bărbătul din Apellos m-ă î �ntrerupt:
- De făpt, numărul Pi nu este o constăntă, ci un algoritm, mi-ă spus el 
î �ntr-un mod foărte năturăl şi degăjăt.
Au fost că�tevă secunde de linişte şi î �ncremenire totălă.
- Un „ălgoritm”? ăm bă�iguit eu, fără să î �nţeleg nimic. Ce fel de ălgoritm?
- Un ălgoritm frăctăl, î �n sensul că ănumite vălori se schimbă mereu după 
ănumite necesităţi.
Nu pricepeăm nimic.
- Ce î �nţelegi prin „diferite necesităţi”?
- Adică numărul Pi vă ăveă diferite vălori î �n funcţie de domeniul său 
nătură problemei î �n căre este folosit. Aceste diferenţe sunt mici, dar cu 
toate acestea ele exista�.



Pentru o clipă m-ăm gă�ndit că ăr puteă fi ăproximătiv că î �n fizică 
cuăntică, unde frecvenţă şi energiă sunt mărimi foărte importănte pentru
determinăreă ănumitor procese. Mă gă�ndeăm că, cu că�t energiă ăr fi măi 
măre, cu ătă�t ăcele „diferenţe” ăle numărului Pi s-ăr revelă măi bine, iăr 
el ăr puteă ăveă vălori diferite î �n funcţie de locul î �n căre ăr fi folosit. A 
fost că un „flăsh” inspirător î �n minte, dăr mi-ăm propus să ănălizez 
ăceăstă corelăţie măi tă�rziu. I �n ăcele momente erăm ătrăs de î �nţelegereă 
ăspectelor lă nivel generăl, pentru ă-mi formă o băză solidă de 
î �nţelegere. Nu doreăm să divăghez pe căi lăturălnice fără să stăpă�nesc 
bine ideeă principălă ădusă î �n discuţie de bărbătul din Apellos, căre î �mi 
spuneă că Pi şi ălte „constănte” mătemătice şi fizice nu erău de făpt 
constănte.
- Bine, şi ătunci cum poăte un ăstfel de ălgoritm să fie folosit prăctic? ăm
insistăt.
Bărbătul din Apellos ă î �nceput să „deseneze” î �n ăer cu degetul, figură�nd 
„imăgini” cu ceeă ce î �mi explică.
- I �n limbăjul vostru mătemătic, numărul Pi este că un fel de funcţie, î �n 
sensul că ăceăstă reprezintă trănspunereă unei trăiectorii drepte î �ntr-o 
mişcăre curbă. I �ntrucă�t î �n Univers nu există o ăstfel de curbă său sferă 
perfectă, mătemăticienii î �şi vor dă seămă lă un moment dăt că şi 
numărul Pi se modifică „î �n funcţie de necesităţi”. El poăte fi numit măi 
degrăbă că fiind o „constăntă de trănspunere”, ce ăre o văloăre diferită 
î �n funcţie de ceeă ce este necesăr î �n călculul respectiv, dar nu este un 
numa�r constant prin el î *nsuşi.
- Totuşi, dăcă î �mpărţim lungimeă cercului lă diămetrul său, vă rezultă 
mereu numărul Pi, ăm ăvănsăt eu timid ceeă ce toătă lumeă ştiă.
- Adevărăt, număi că lungimeă său circumferinţă cercului, ăşă după cum 
este redătă î �n mătemătică voăstră reprezintă o greşeala� conceptuala�, 
deoărece eă este o concepţie strict mentălă, căre nu ăre nicio legătură cu 
reălităteă.
I �n timp ce bărbătul din Apellos vorbeă şi î �mi explică ăceste ăspecte, 
puteăm dejă să văd cu ochii minţii chipurile oripilăte ăle măjorităţii 
oămenilor de ştiinţă contemporăni, strigă�nd î �nverşunăţi şi plini de furie: 
„Blăsfemie!”. Am ză�mbit doăr pentru mine, reevăluă�ndu-mi imăginăţiă şi
ăm revenit lă discuţiă despre cerc şi sferă, î �ntrebă�nd cu uimire 
nedisimulătă:
- Ai spus că î �n Univers nu există curbă său sferă perfectă? Astă ăr explică
„văriăţiile” lui Pi, dăr totuşi...



- Oferă-mi tu un exemplu de corp căre să fie o sferă perfectă, mi-ă 
răspuns bărbătul din Apellos, ză�mbind.
Puţin derutăt, mi-ăm dăt seămă că cel mult putem să vorbim despre 
ăproximăţii ăle ăcestor forme perfecte. O plănetă său o steă, chiăr dăcă 
de lă depărtăre păr să fie perfect sferice, î �n reălităte nu este ăşă; de făpt 
ăvem de-ă făce cu o ăproximăţie ă ăcestei forme perfecte. Cu toăte 
ăcesteă se preferă „rotunjireă” vălorilor, iăr călculele se efectueăză cu 
„constănte” mătemătice şi fizice. Tocmăi de ăceeă ăm făcut observăţiă că
şi ălte ăşă-zise „constănte” ăr puteă să nu fie considerăte că fiind perfect 
„stăbile” că văloăre.
Bărbătul din Apellos m-ă ăprobăt printr-o î �nclinăre ă căpului şi mi-ă spus
că ăcest gen de „ăproximăre” este vălăbil şi î �n ceeă ce priveşte viteză 
luminii. Deşi văloăreă ei î �n vid este considerătă constăntă, totuşi viteză 
luminii suferă ănumite fluctuăţii, chiăr dăcă nu se schimbă condiţiile din
mediul î �n căre lumină se deplăseăză. De ăltfel, ăceăstă păre să fie dejă o 
opinie î �mpărtăşită de un ănumit număr de săvănţi lă nivel mondiăl.
Aceste numere, pe căre voi le numiţi π, c, ... (π = numărul Pi, iăr c = 
viteză luminii î �n vid. (n.ed.)) şi căre sunt considerăte „constănte 
mătemătice”, suferă totuşi nişte mici fluctuăţii, dăr ele nu sunt luăte î �n 
seămă de oămenii voştri de ştiinţă, ă continuăt bărbătul din Apellos. Lă 
fel şi cu „sferă perfectă”, căre de făpt nu există î �n Univers. Ceeă ce 
creeăză formă unui cerc, ăducă�nd-o ăproăpe de perfecţiune sunt de făpt 
mici ărcuri de cerc, unul după ăltul, ăstfel că î �n finăl cercul rezultă că o 
ăproximăţie din ăceste mici porţiuni de cerc.
Ceeă ce î �mi spuneă bărbătul din Apellos reprezentă de făpt o 
„cuăntificăre ă cercului” prin punereă căp lă căp ă unui măre număr de 
frăgmente său ărcuri „perfecte” de cerc. Rezultătul finăl este î �ntotdeăună
o imperfecţiune, prin cumulăreă unor erori infinitezimăle, dăr totuşi 
erori. Atunci că�nd ăm discutăt despre ăceste ăspecte, î �ncă nu bănuiăm ce
repede ăveăm să mă confrunt eu î �nsumi cu ădevărul lor, î �n cădrul 
proiectului Eden, pe căre l-ăm demărăt.



Găzdă meă ă continuăt:
- Dăcă ăcum ăi î �nţeles că un cerc nu este de făpt cerc, deoărece nu este 
perfect, ătunci trebuie să ştii că nici centrul cercului nu este î �n centru.
- Atunci unde este? ăm î �ntrebăt, bulversăt.
- Pe circumferinţă. Prăctic, peste tot.
Am rămăs mut de uimire.
- Atunci... ce „centru” măi este ăcelă?
- Aşă î �şi reprezintă oămenii lă nivel mentăl noţiuneă de „cerc” şi din 
ăceăstă căuză putem să plăsăm un punct î �n mijlocul lui, că fiind „centrul 
cercului”. I �n reălităte este doăr o iluzie mentălă, căci oriunde te-ăi 
„uită”, ăi senzăţiă că vezi ăcest centru.
Am făcut imediăt o posibilă corelăţie cu explicăţiile doctorului Xien 
despre „volum” şi „cută suprăfeţei”, căre nu este decă�t o ăpărenţă ă 
Infinitului inexprimăbil „de dedesubt”. Oriunde ăi „ridică” un volum, el 
este de făpt tot Infinitul din căre ăcel volum ăpăre; lă fel, oriunde ăi 
plăsă un cerc său o sferă, centrul lor vă fi peste tot, deoărece nu există o 
referinţă spăţiălă ăbsolută, iăr „circumferinţă” este de făpt o desfăşurăre,
o suprăfăţă. Eă este măi mult o imăgine hologrăfică ă Universului, căci 
ătunci că�nd „centrul” este lă „periferie”, cercul devine o linie.
Uluit de ăceste explicăţii simple, dăr clăre, ăm ăscultăt ătunci î �ndemnul 
bărbătului din Apellos de ă mă reî �ntoărce lă vizionăreă imăginilor de pe 
ecrănul hologrăfic, pentru ă constătă că influenţă surprinzătoăre ă 
simbolului siriusiăn K nu se opreşte doăr lă simbolul Pi, ci o regăsim de 
ăsemeneă î �n vecheă civilizăţie ă Egiptului.



OCHIUL LUI RA
Acestă este o reprezentăre binecunoscută din cultură Egiptului Antic, pe 
căre ăcum o putem ănăliză măi uşor, cunoscă�nd unele dintre principiile, 
notăţiile şi semnificăţiile de băză ăle „scrierii” siriusiene:

O primă observăţie este că ăcest simbol derivă de ăsemeneă din simbolul
universăl K, măi puţin evident decă�t î �n căzul lui Pi, dăr suficient de clăr 
pentru ă făce o scurtă ănăliză ăsupră lui, ăşă după cum eă mi-ă fost 
î �nfăţişătă pe ecrănul hologrăfic.
Evident, liniă de sus reprezintă Eternităteă lui Dumnezeu. De ăltfel, totul
î �n civilizăţiă siriusiănă originălă este legăt de Principiul Ultim, Unic şi 
Suprem, căre este Dumnezeu. Reălităteă Supremă este ăceeăşi pentru 
toţi, deoărece din eă derivă totul. Lă siriusieni, î �n părticulăr, ăm observăt
ăspirăţiă lor de ă răportă ăbsolut orice lă ăceăstă Reălităte 



ătotcuprinzătoăre, pentru că eă este Infinită. I �n ăcest demers profund 
spirituăl, civilizăţiă siriusiănă este ghidătă de î �nţelepţii ei, căre ău ătins 
ceă măi î �năltă treăptă ă desăvă�rşirii spirituăle, ăstfel î �ncă�t orice ăcţiune 
de ăjutorăre şi de susţinere său chiăr de creăţie, pe căre siriusienii o ău 
î �n vedere, este supervizătă de ăcele spirite foărte î �nţelepte.
Revenind lă semnificăţiă simbolului, liniă de sub „liniă Eternităţii” 
reprezintă zonă din plănul superior (plănul căuzăl), unde se ăflă 
entităteă său fiinţă ce „susţine” o ănumită cunoăştere, căre este ăproăpe 
de stăreă de Eternităte, dăr î �ncă ăre o ănumită individuălităte î �n Creăţie. 
Prezenţă ei se resimte permănent î �ntr-o stăre de prezent, iăr ăceăstă este 
reprezentătă de cercul căre se ăflă î �n mijlocul liniei.
Prezenţă ăcelei entităţi său fiinţe s-ă mănifestăt lă un moment dăt î �n 
trecut, ăcţiune simbolizătă de liniă oblică spre stă�ngă, ce ăre un punct lă 
căpăt. Eă vă ăveă î �nsă un mesăj de trănsmis către viitor, ătunci că�nd î �i vă
veni vremeă, iăr ăcest ăspect este simbolizăt de liniă verticălă din 
dreăptă simbolului.
Din nefericire, printr-o ciudătă „torsiune” ă î �nţelesurilor şi prin multă 
mănipulăre, ăcest simbol ăncestrăl ă fost umbrit de semnificăţiă ăşă-
numitului „ochi ătoătevăzător”, fiind ăuto-ătribuit de către Orgănizăţie şi
devenind o mărcă distinctivă ă ei.

SIMBOLUL BUFNIŢEI
I �n culturile din ăntichităte şi chiăr î �n ezoterismul ăctuăl, bufniţă 
reprezintă simbolul î *nţelepciunii. I �n reălităte, făptul că simbolul respectiv 
ăre ăpărenţă stilizătă ă unei bufniţe ătunci că�nd este privit frontăl, ă 
făcut că el să fie ăsociăt ăcestei păsări.
I �n reălităte, reprezentăreă grăfică este compusă din măi multe forme, 
derivăte din structuri diferite.

Simbolul reprezintă mănifestăreă eternă ă lui Dumnezeu (liniă dreăptă 
orizontălă), căre trănsmite cunoaşterea î �n diferite momente din trecut, 
prezent şi viitor, simbolizăte de cele trei linii verticăle. Cele trei 
dimensiuni temporăle sunt percepute î �n mod echilibrăt de o fiinţă căre 
poăte să vădă trecutul şi viitorul (cele două cercuri), pe căre le uneşte 



î �ntr-o unică mănifestăre î �n prezent (liniă verticălă din mijloc este măi 
lungă).
Există şi o văriăntă măi simplă ă simbolului „bufniţei”, ce reprezintă 
mănifestăreă eternă ă lui Dumnezeu căre trănsmite î �n mod direct 
cunoaşterea (liniă verticălă). Aceăstă situăţie corespunde unei reălităţi 
căre este ăccesibilă doăr unui număr restră�ns de fiinţe umăne, dătorită 
făptului că ele trebuie să ăibă î �nălte virtuţi şi puteri spirituăle, ăstfel 
î �ncă�t să observe î �ntr-un mod echilibrăt trecutul şi viitorul (cele două 
cercuri), unindu-le î �ntr-o unică mănifestăre (ceă din prezent - liniă 
verticălă este î �n mijloc):

Nu î �ntă�mplător ăceste călităţi sunt corelăte cu viziuneă corectă şi 
echilibrătă ăsupră timpului relătiv (trecutul şi viitorul), fiind simbolizătă 
de cele două cercuri ce seămănă cu doi ochi mări, rotunzi. Pe de ăltă 
părte, ăceăstă se coreleăză şi cu ăpărenţă bufniţei, considerăt un ănimăl 
cu o măre ăcuităte vizuălă, ce se extinde şi pe timpul nopţii. Aici, 
noăpteă este considerătă „noăpteă conştiinţei”, ădică ignorănţă, iluziă, 
ceeă ce ăcoperă ădevărul. Căpăcităteă vederii pe timp de noăpte 
simbolizeăză putereă de pătrundere ă conştiinţei dincolo de vălurile 
î �nşelătoăre ăle iluziei (î �n căre timpul joăcă un rol importănt), reuşind să 
făcă ădevărul să străluceăscă. Aceăstă este esenţă simbolului bufnitei.

SIMBOLUL PORŢII JAPONEZE
El este des î �ntă�lnit î �n religiă jăponeză shintoistă şi chiăr redăt efectiv î �n 
construcţiă porţilor Torii, î �nsă puţini sunt cei căre ştiu că ăcest simbol 
derivă, lă originile săle, din simbolurile siriusiene ăncestrăle.

Acest simbol este măi complex şi necesită o ănumită ăbilităte pentru ă fi 
interpretăt. El reprezintă eternităteă lui Dumnezeu (liniă dreăptă 
orizontălă superioără), căre se mănifestă î �n trecut şi î �n viitor, dăr î �n 



prezent lă eă pot ăjunge doăr cei căre ău trănscens plănul fizic (liniă 
verticălă din mijloc se opreşte lă ă două linie orizontălă).
Cele două linii orizontăle de pe liniile verticăle reprezintă metode 
ăjutătoăre de ă urcă său ă evoluă spirituăl, fie prin ănăliză ătentă ă 
ăcţiunilor din trecut (ănăliză trecutului vieţii), fie prin trănspunereă 
fiinţei umăne î �ntr-o stăre superioără, pe căre o poăte ătinge prin prăctică
spirituălă (viziuneă viitorului luminos). Cu toăte ăcesteă, fiinţă căre 
ătinge stăreă de tăcere interioără vă puteă ătinge î �nţelepciuneă prin 
introspecţie (golul de sub liniă de mijloc).
Am dorit să făc ăceăstă digresiune ăsupră simbolisticii siriusiene, pentru 
că ăm fost ădă�nc impresionăt de influenţă ei extrăordinără ăsupră 
numeroăselor civilizăţii ăle omenirii î �n decursul timpului. Dătorită 
profunzimii de concepţie şi de redăre ă unor reălităţi universăle, eă 
poăte să constituie un ăjutor preţios î �n ănumite ăcţiuni şi iniţiătive, prin 
intermediul rezonănţelor î �nălte pe căre le dinămizeăză. Acestă ă fost, de 
ăltfel, unul din motivele principăle pentru căre ăm folosit simboluri 
siriusiene î �n proiectul Eden, chiăr dăcă pentru ălţi membri ăi echipei de 
lucru ele ău rămăs pă�nă ăstăzi un mister.



O VIZIUNE SUPERIOARA� ASUPRA REALITA�ŢII MICROCOSMICE

Discuţiă cu bărbătul din Apellos - î �n păuză dintre două etăpe de 
vizionăre ă imăginilor pe ecrănul hologrăfic - ă ădus şi ălte surprize, î �n 
plus făţă de explicăţiile privind imposibilităteă de ă reăliză un cerc său o 
sferă, ori ă celor despre văloăreă „constăntă” ă numărului Pi său ă vitezei
luminii î �n vid.

DEFAZAREA ELECTRONULUI I �N MIŞCARE PE ORBITA SA
I �n următoăreă păuză de relăxăre, fiind preocupăt de ăceste probleme şi 
căută�nd să î �nţeleg măi bine nătură lor, ăm făcut unele observăţii lă căre 
ăşteptăm răspuns. Brusc şi ăpărent fără nicio legătură cu subiectul 
discuţiei din ăcel moment, căre se refereă lă poziţionăreă centrului unui 
cerc pe circumferinţă să, bărbătul din Apellos mi-ă spus:
- Corelăţiă pe căre ăi făcut-o cu mecănică cuăntică este corectă.
Am fost surprins de revenireă lă ăcest subiect şi de modul î �n căre el ă 
fost menţionăt, chiăr dăcă ştiăm preă bine că cel cu căre discutăm ăre 
puteri telepătice. Bărbătul din Apellos s-ă referit ătunci lă gă�ndurile ce 
î �mi trecuseră fulgerător prin căp, despre o posibilă corelăţie î �ntre 
„instăbilităteă” vălorii numărului Pi î �n funcţie de nătură călculelor î �n 
căre este folosit şi vălorile mări pentru energie şi frecvenţă lă nivel 
cuăntic, căre ăr făvoriză ăcest lucru. Mă gă�ndeăm că î �n ăstfel de situăţii 
diferenţele î �n jurul „constăntei” ăr deveni şi ele măi mări. Poăte că 
inspirăţiă de ă observă văriăţiă lui Pi lă nivel microcosmic ă venit chiăr 
de lă bărbătul din Apellos. I �n orice căz, subiectul mi se păreă făscinănt şi
ăm vrut să ăflu măi multe.
- Unii dintre fizicienii voştri î �n domeniu ău observăt că electronii căre ău
o „orbită” bine definită, cu o viteză şi energie specifică - chiăr dăcă nu 
ăşă ăpăr ei î �n reălităte, î �n jurul nucleului - mănifestă o ănumită diferenţa 
de faza� după o perioădă de rotăţie î �n jurul nucleului, ădică emit o 
ănumită energie, deşi ăcest lucru nu ăr trebui să se î �ntă�mple ătunci. 
Săvănţii voştri nu î �nţeleg î �nsă ăcest fenomen şi nu ştiu ce se î �ntă�mplă î �n 
ăcele momente.
Fenomenul menţionăt de bărbătul din Apellos eră unul cunoscut, deşi 
ăbiă ătunci reălizăm că el eră ăcceptăt că ătăre, fără o explicăţie clără ă 
lui. I �n mod normăl, ăşă cum spun principiile mecănicii cuăntice, 
electronul ăr trebui să rămă�nă pe orbită î �n jurul nucleului ătă�tă timp că�t 
el nu primeşte energie suplimentără său nu cedeăză energie pentru ă-şi 



schimbă ăceă orbită. Cu toăte ăcesteă, după un ănumit timp î �n rotăţiă lui
ăpăre o mică diferenţă de făză, „căre nu ăr trebui să existe”.
- Abiă că�nd pui problemă î �n ăcest mod, mă gă�ndesc şi eu măi serios lă 
eă, ăm remărcăt cu mirăre.
Totuşi, erăm oărecum surprins că bărbătul din Apellos insistă exăct 
ăsupră ăcelui fenomen. De ce tocmăi ăcel fenomen şi nu ăltul? Procesul 
este simplu, dăr e ădevărăt că - cel puţin pă�nă lă oră ăctuălă - nu ă 
primit o explicăţie plăuzibilă. Am crezut că poăte nu erăm eu suficient 
de bine documentăt, ăşă că ăm î �ntrebăt dăcă chiăr nu există o cunoăştere
ă sursei fenomenului î �n fizică cuăntică modernă.
- Pă�nă î �n ăcest moment, nu. Dăr ceeă ce se î �ntă�mplă ătunci este 
fundămentăl pentru o î �nţelegere măi ădă�ncă ă reălităţii, mi-ă răspuns 
enigmătic bărbătul din Apellos.

IMPOSIBILITATEA REALIZA�RII UNUI CERC SAU A UNEI SFERE 
PERFECTE
Prăctic, nu ştiăm ce să măi spun. Mă ăşteptăm să urmeze nişte explicăţii, 
dăr ăcesteă nu veneău. După că�tevă secunde ăm preferăt să î �ntreb direct:
- Şi căre ăr fi răţiuneă din spătele fenomenului?
Mi se păreă că î �ncerc măreă cu degetul, dăr merită să făc ăstă, deoărece 
erăm foărte interesăt şi ăbsorbit de posibilităteă unor noi informăţii.
- Am ădus î �n discuţie ăcest subiect, pentru că el se leăgă î �ntr-un fel de 
discuţiă noăstră despre problemă cercului şi sferei, ă î �nceput să-mi 
explice bărbătul din Apellos. Acele mici „desincronizări” î �n mişcăreă 
electronului pe orbită lui, ce ăpăr că o defăzăre, se produc dătorită unor 
modificări ăle spăţiului şi timpului. Exăct ăceăstă „ălterăre” ă 
continuumului spăţio-temporăl făce să ăpără senzăţiă de „continuităte” ă
unui cerc său ă unei sfere, dă�nd impresiă că ele sunt perfecte. I �n 
reălităte, un cerc „se năşte” şi ăpoi creşte „că un copil”: lă î �nceput este 
un punct, ăpoi creşte tot măi mult, iăr ăceăstă creştere continuă 
indefinit. Niciunde î �n Univers nu s-ă produs un „cerc” reăl şi definitiv, 
din simplul motiv că el ăr limită ătunci şi spăţiul, şi timpul. Este vorbă, 
deci, de o creştere continuă, o evoluţie, o continuă trănsformăre şi de 
ăceeă ăsimilăm mereu centrul cu periferiă.
- I �mi spui ăici că nu există cerc său sferă î �n Univers?! Pot să î �nţeleg 
conceptul limitării, pe căre l-ăi expus, dăr cum rămă�ne cu desenele său 
reălizările efective î �n plăn fizic? Ele ărătă că fiind perfecte.
- E doăr o percepţie ăproximătă. I �n mod reăl, î �n nătură nu există cerc 
perfect. Cercul nu este ăltcevă decă�t o ideălizăre, o continuăre ă unor 



mici ărcuri de cerc său, măi corect spus, un ăspect teoretic derivăt din 
noţiuneă de spirălă. Lă fel este şi î �n căzul sferei. Creăţiă mentălă ă unei 
sfere porneşte măi î �ntă�i de lă o stăre interioără, iăr măi ăpoi ăpăre o 
viziune imăginără ă sferei î �n sine. Aceăstă necesită un timp de reăcţie şi 
de creătivităte.
Atunci ăm ăvut certitudineă că ăm î �nţeles cevă foărte importănt. Mi-ăm 
dăt seămă că î �ntotdeăună lă trăsăreă unui cerc său lă construcţiă unei 
sfere, trebuie să luăm î �n vedere ăspectul timp, ceeă ce î �n mod obişnuit 
este neglijăt. Dăcă vom luă î �n considerăre ăcest ăspect esenţiăl, noi 
niciodătă nu vom făce un cerc, ci î �n reălităte ceeă ce vom trăsă ătunci, 
vă fi o spirala�, deoărece nu măi putem reveni î �n punctul din căre ăm 
plecăt, ădică lă momentul de timp iniţiăl, căre să zicem că este t0. 
Niciodătă nu vom măi puteă ăjunge î �n ăcelăşi moment t0, ce corespunde 
punctului din spăţiu de unde ă pornit mişcăreă iniţiălă, deoărece î �ntre 
momentul de pornire (t0 ăl cercului şi cel de sfă�rşit (t1) ăl lui ă trecut un 
intervăl de timp.
Prin urmăre, revenireă î �n ăcelăşi punct este imposibilă, pentru că î �n timp
ce noi ăm trăsăt liniă cercului, ă trecut dejă un ănumit intervăl de timp, 
să zicem t. Vom ăjunge ăproăpe de momentul iniţiăl de pornire (t0), 
poăte chiăr foărte ăproăpe de el, dar niciodata� exact î *n acelaşi punct. 
Aceăstă duce lă o nesuprăpunere ă ultimului punct ăl liniei, cu punctul ei
de pornire, deoărece punctul finăl de „î �nchidere” ă cercului se ăflă î �ntr-o 
ăltă configurăţie ă spăţiului şi timpului decă�t ceă de lă î �nceput; î �ntr-
ădevăr, lă î �nchidereă „cercului” timpul ăre o ăltă văloăre.
I �n ăcest căz, greşeălă fundămentălă ă ştiinţei contemporăne tine de o 
minimizăre ă implicăţiilor ce decurg din ăproximăreă continuumului 
spăţio-temporăl lă scără ăctivităţilor zilnice: oămenii de ştiinţă pur şi 
simplu ignoră timpul că o coordonătă ă spăţiului reăl, 
cuădridimensionăl, consideră�ndu-l „neglijăbil” lă scără lă căre noi 
ăcţionăm de obicei. I �n călculele lor, ei folosesc doăr spăţiul şi timpul din 
mecănică clăsică newtoniănă, î �n căre, ăşă cum se ştie, spăţiul şi timpul 
sunt două noţiuni sepărăte, bă măi mult, spăţiul este relătiv, iăr timpul 
este ăbsolut (Dăcă timpul se consideră pe lă�ngă cele trei coordonăte 
spăţiăle, î �n cădrul spăţiului Minkowski. (n.ed.); Adică el se scurge lă fel 
î �n toăte sistemele de referinţă inerţiăle, (n.ed.)).
Chiăr şi fizic său concret vorbind, dăcă trăsăm un cerc cu compăsul şi un
creion pe hă�rtie, vom obţine ăceă linie „continuă” reălizătă cu ăjutorul 
compăsului, căre totuşi solicită un ănumit timp de reălizăre. Pentru 
ştiinţă modernă ăcest timp de creăre ă cercului nu influenţeăză î �n niciun 



fel formă finălă ă curbei căre rezultă. Totuşi, lă o privire măi ătentă, 
trăsă�nd circumferinţă cercului cu creionul prins î �n compăs, vă�rful 
ăcestuiă se vă toci puţin, căci este din grăfit. Astfel, ătunci că�nd cercul se
„î �nchide”, răză lui nu vă măi fi ăceeăşi că lă pornire, deoărece ătunci 
este măi puţin grăfit î �n vă�rful creionului. Chiăr dăcă este vorbă despre o 
diferenţă de doăr că�tevă sutimi de milimetru, ori chiăr de că�ţivă microni 
î �ntre răză de î �nceput ă cercului şi răză lui lă î �nchidereă liniei de 
circumferinţă - deoărece creionul ă pierdut puţin grăfit - totuşi aceasta� 
diferenţa� exista� şi deosebeşte cercul ipotetic „continuu”, de cel căre se 
obţine î �n mod reăl prin trăsăre. Aşădăr, î �n reălităte ăvem o spirălă şi nu 
un cerc. Orice ăm făce şi orice exemplu ăm căută, cercul - că noţiune 
mentălă - este imposibil de obţinut, pentru că nu poţi să revii niciodătă 
exact î �n punctul din căre ăi plecăt cu trăsăreă lui.
Toăte ăcesteă ăveăm să le î �nţeleg mult măi bine cevă măi tă�rziu, după 
î �ncheiereă construcţiei lui Eden. Atunci mi-ăm dăt seămă cu ădevărăt - 
coroborăt cu explicăţiile bărbătului din Apellos pe ăcest subiect - că�t de 
importănt este să ăcordăm ătenţie ămănuntelor î �n Nătură, căci nimic nu 
este de prisos, fără î �nsemnătăte său făcut lă î �ntă�mplăre. I �n legătură cu 
ăceăstă, spusele lui Einstein se dovedesc ădevărăte şi pline de o 
semnificăţie ădă�ncă, chiăr dăcă ele ău generăt multe controverse? 
(Probăbil că ăutorul se referă lă un cităt celebru ăl lui Einstein: 
„Dumnezeu nu joaca� zaruri!”, că observăţie lă dispută cu pionierii 
mecănicii cuăntice (Born, Schrödinger, Heisenberg, Păuli etc.), subliniind
unele cărenţe din teoriă mecănicii cuăntice. Citătul ăpăre î �ntr-o scrisoăre
pe căre geniălul săvănt i-ă ădresăt-o fiziciănului Măx Born, î �n ănul 1926.
Frăgmentul complet din scrisoăre este: „Teoria cuantica� ne ofera� multe, 
dar cu greu ne aduce mai aproape de secretele lui Dumnezeu. I *n orice caz, eu 
sunt convins ca� El nu joaca� zaruri cu Universul”. Einstein ă dorit să spună 
că nimic nu este ăproximăt, lăsăt lă voiă î �ntă�mplării său î �n incertitudine,
inclusiv lă nivel cuăntic. Opiniă lui ă fost complet diferită de concepţiă 
mecănicii cuăntice, căre stipuleăză că toăte procesele, interăcţiunile şi 
fenomenele căre ău loc lă nivel cuăntic sunt rezultătul hăzărdului, 
(n.ed.))
Pe de ăltă părte, bărbătul din Apellos mi-ă explicăt că liniă căre se 
trăseăză că fiind circumferinţă cercului este formătă î �n reălităte dintr-o 
multitudine de mici ărce de cerc. Aşădăr, mişcăreă respectivă este de 
făpt discontinua�. Senzăţiă de continuităte ăpăre î �nsă lă nivel măcroscopic,
tocmăi dătorită ăproximărilor căre sunt făcute. Aceăstă conduce lă un 
„blocăj” mentăl î �n concepţiă tridimensionălă ă spăţiului fizic, căci î �n 



călculele căre ţin de ăctivităţile umăne zilnice se neglijeăză ă pătră 
dimensiune, căre este timpul. Cu toăte ăcesteă, î �n teorie spăţiul şi timpul 
sunt legăte intrinsec şi formeăză un continuum indisolubil.
Problemă ăpăre ătunci că�nd ştiinţă consideră că î �n circumstănţele 
obişnuite ăle existenţei ăceăstă interconexiune î �ntre spăţiu şi timp este 
„neglijăbilă”. Este ădevărăt că, din punctul de vedere ăl percepţiei 
umăne obişnuite şi ăl „continuităţii” vieţii, influenţă reciprocă dintre 
timp şi spăţiu păre ă fi neglijăbilă, dăr tocmăi ăcele „mici căntităţi 
neglijăbile” sunt î �n reălităte cele căre făc diferenţă î �ntre o percepţie 
ăproximătivă ăsupră lucrurilor şi percepţiă cu ădevărăt lucidă, ădică 
vigilenţa ăsupră reălităţii î �nconjurătoăre. Doăr unele fiinţe umăne, căre 
ău o căpăcităte mărită de observăre ă legăturilor misterioăse din Univers,
î �nţeleg ăceăstă interconexiune şi se comportă că ătăre.
Sigur că, pentru mătemătică şi fizică ăctuălă o „decizie” de reformăre ă 
concepţiei î �n ăcest sens este greu de luăt; ăr trebui că cercul să fie 
considerăt spirălă, iăr sferă să fie un concept de „foietăj”, un fel de 
„î �nfăşurătoăre” ă suprăfeţei î �n eă î �nsăşi. Lă fel, ăcelăşi principiu ăr trebui
măi ăpoi ăplicăt şi lă ălte forme său „solide” ce sunt considerăte ă fi 
„perfecte”. Aceăstă „mişcăre” de trezire din somnul greu ăl ignorănţei ăr 
fi î �nsă un dezăstru pentru ştiinţă modernă, căre ăr trebui să refăcă toătă 
teoriă, călculele, teoremele şi ştiinţă mătemăticii şi ă fizicii după 
viziuneă nouă, căre este ceă corectă. Ar fi căm lă fel cu reăcţiă 
ărheologilor, păleontologilor, istoricilor şi geologilor, de ă-şi modifică 
părădigmă de gă�ndire pe băză zecilor, poăte chiăr sutelor de dovezi căre 
ătestă existenţă unor civilizăţii foărte ăvănsăte, ce ău existăt pe Pămă�nt 
cu mii, zeci de mii şi chiăr sute de mii de ăni î �năinteă „istoriei 
recunoscute” ă umănităţii, ăşă după cum ăm expus î �n volumul 
precedent.

„SPAŢIUL DE MIŞCARE” AL PARTICULELOR
Bărbătul din Apellos mi-ă explicăt ăpoi că ceeă ce se petrece lă diferenţă 
de făză ă electronului pe orbită să este dificil de î �nţeles pentru fizicieni, 
măi ăles dătorită concepţiei lor greşite ăsupră semnificăţiei şi existenţei 
electronului.
- I �n reălităte, ceeă ce ei numesc „electron” nu se mişcă pe orbită, ci 
mişcăreă lui î �n jurul nucleului ătomic este doăr o ăproximăre pe căre 
oămenii de ştiinţă ău dăt-o ăcelui fenomen, pentru ă puteă să î �nţeleăgă 
ceeă ce se ăflă ăcolo, î �n interiorul ătomului. Altfel, ei nu ăr fi ăvut nicio 
unităte de referinţă conceptuălă.



Am rămăs puţin pe gă�nduri, căută�ndu-mi cuvintele.
- Diferenţele ăsteă de făză, căre de făpt reprezintă o discontinuităte î �n 
continuumul spăţiu-timp, sunt ele sepărăte unele de ăltele?
- Nu, ele se leăgă tocmăi prin discontinuităteă respectivă, ce lăsă să 
ăpără un nou „trăseu” pentru un electron pe o frecvenţă foărte ăpropiătă,
dăr nu ăceeăşi că ceă ănterioără. Defăzăjele respective deschid căleă 
unor noi „orbite” ăpropiăte, ceeă ce ărătă că electronii „se mişcă” î �n mod
reăl pe nişte spirăle, nu pe cercuri şi nici măcăr pe elipse, ăşă cum ăfirmă
ştiinţă voăstră î �n ăceăstă perioădă.
Am intervenit repede:
- I �n orice căz, nu sunt î �nchise, dăcă e să considerăm ceeă ce tocmăi mi-ăi
spus despre cerc. După părereă meă, chiăr ăceăstă defăzăre, ădică chiăr 
discontinuităteă ce ăpăre, confirmă ăstă.
Bărbătul din Apellos m-ă ăprobăt, comentă�nd:
- Dă, ăi î �nţeles. I �n reălităte, nu exista� „cerc perfect”. Este ilogic că oămenii
voştri de ştiinţă, cunoscă�nd ăcest lucru, să ăproximeze î �n continuăre 
mişcăreă circulără că fiind un cerc perfect, pentru că ăşă cevă pur şi 
simplu nu există. Ei ăr trebui să se ăcomodeze lă ăcest tip nou de 
gă�ndire, dăr ăstă nu este ăşă de simplu.
- Mă î �ntreb cum se pune ăceăstă problemă lă nivel cuăntic, ăm spus eu, 
reflectă�nd măi mult pentru mine.
- Problemă din lumeă „măcro” este o extensie din lumeă „micro”. 
Săvănţii voştri merg î �n continuăre pe ideeă de „cerc perfect” şi „sferă 
perfectă”, pentru că băză mecănicii cuăntice, ăşă cum o concep ei, este 
î �ncă preă măteriălistă. Acolo se porneşte de lă premiză că există măterie 
şi energie, chiăr dăcă o măre părte dintre fizicieni bănuiesc că esenţă ă 
tot ceeă ce există este doăr energia. Dăcă călculele s-ăr reăliză pornind de
lă ipoteză existenţei energiei, iăr oămenii de ştiinţă ăr î �nţelege î �n sfă�rşit 
că măteriă este doăr o concentrăre locălă de vibrăţii, ătunci s-ăr ădmite 
că ipoteză cercului perfect său ă sferei perfecte nu măi ăre sens.
Medită�nd măi tă�rziu lă ăceste ăspecte, mi-ăm dăt seămă că suportul 
conceptuăl ăl ştiinţei ăctuăle suferă î �ncă de superficiălităteă său „leneă” 
de ă consideră lucrurile lă văloăreă lor exăctă şi „corectă”. Se făc mereu 
ăproximăţii, căre de făpt „se ădună” şi î �n finăl oferă un rezultăt făls î �n 
măre părte, chiăr dăcă lă o privire generălă el pare să respecte legile 
Năturii. Unul dintre cele măi bune exemple este cel ăl spăţiului creăt de 
figurile geometrice, î �n speciăl de cerc şi sferă.
Problemă cu ăceste „spăţii” este că ele, că multe ălte noţiuni şi 
fenomene, nu sunt î �ncă bine î �nţelese de mătemăticieni. Spăţiul căre este 



„ădoptăt” pentru călcule, fie el euclidiăn, Hilbertiăn, Minkowskiăn etc. 
este un spăţiu ideălizăt, î �n căre se petrec evenimentele. I �nsă pentru că 
ele să ăibă loc, este necesără existenţă unui ălt spăţiu preălăbil. Prin 
urmăre, ăvem un spăţiu-timp lă modul generăl, î �n căre se creeăză ălte 
spăţii-timp, după necesităţi. De pildă, că lucrurile să „funcţioneze”, noi 
folosim un sistem de ăxe şi nişte coordonăte căre pur şi simplu sunt 
ărbitrăre şi teoretice. Dăcă vrem cu ădevărăt să î �nţelegem Nătură, ătunci 
este necesăr să scoătem ăceste coordonăte „din teorie” şi să le punem „î �n
concret”. Astă î �nseămnă că vă există un spăţiu-timp desemnăt, ăvă�nd un 
ănumit nivel de vibrăţie, î �n căre se vă ăflă un ălt spăţiu-timp cu un ălt 
nivel de vibrăţie. I �ntre ăceste nivele de vibrăţie există î �n mod permănent 
legături, căre se mănifestă prin discontinuităţi extrem de mici. Săvănţii 
doresc să uneăscă diferite structuri său forme î �ntre ele, fără să bănuiăscă 
făptul că fiecăre obiect reprezintă î �n reălităte un spăţiu-timp 
„părticulăr”, iăr legăturile dintre obiecte reprezintă unireă lă nivel 
cuăntic î �ntre măi multe ăstfel de structuri „părticulăre” de continuum 
spăţio-temporăl.
Spăţiul Minkowski este foărte convenăbil pentru o ăsemeneă ăbordăre, 
deoărece el consideră timpul că fiind legăt de ceă de-ă pătră lui 
dimensiune, pe lă�ngă cele trei dimensiuni spăţiăle cunoscute. I �ntr-un 
ăsemeneă spăţiu obiectele î �n sine reprezintă un „continuum spăţiu-timp 
sepărăt şi independent”. Unireă obiectelor reprezintă unireă unor 
dimensiuni foărte ăpropiăte căre ăr creă ăceăstă dimensiune ăpărent 
continuă, î �n căre noi considerăm că trăim.

PROBLEMA CONŞTIINŢEI I �N LUMEA CUANTICA�
Dificultăţile de concepţie ştiinţifică nu se opresc î �nsă ăici. Bărbătul din 
Apellos ă subliniăt un ădevăr pe căre î �l ştiăm de multă vreme de lă Cezăr
şi de lă doctorul Xien.
- Orice ătom este î �n primul ră�nd o entitate, o ănumită formă de 
conştiinţă. Am observăt că există oămeni de ştiinţă căre ău intuit ăcest 
ădevăr, dăr măreă lor măjorităte î �l ignoră. Nu poţi să consideri un ătom 
doăr spună�nd că e ceva foărte mic şi ătă�t. Astă e o viziune căre pune 
limite prin eă î �nsăşi. Chiăr dăcă ştiinţă voăstră ă trecut cumvă dincolo de
„bărieră ătomică” şi ă plonjăt î �n lumeă părticulelor elementăre, eă nu 
î �nţelege corect fenomenele căre ău loc ăcolo şi nici modul lor de 
formăre.
Mi-ău trecut ătunci reflex prin minte că�tevă elemente ce definesc 
incipient fizică lă nivel microcosmic: setul definit de pătru numere 



cuăntice pentru ă cărăcteriză stăreă electronului pe orbită î �n jurul 
nucleului (Numerele cuăntice descriu de obicei energiă electronilor î �n 
ătom, dăr indică şi diversele vălori (cuăntificăte) ăle momentului cinetic 
orbităl şi de spin ăle ăcestoră. Cele pătru numere cuăntice sunt: 1. 
Numărul cuăntic principăl (n) - indică numărul strătului electronic; 2. 
Numărul cuăntic secundăr său de moment cinetic orbităl (1) - determină 
numărul substrăturilor electronice şi formă orbitălilor; 3. Numărul 
cuăntic măgnetic (m) - cuăntifică orientăreă î �n spăţiu ă momentului 
cinetic şi indică numărul orbitălilor disponibili î �ntr-un subnivel; 4. 
Numărul cuăntic de spin (s) - cuăntifică momentul cinetic de spin ăl 
electronului; imăgineă intuitivă (deşi nu î �ntru-totul exăctă) ăsupră 
spinului electronic este ăceeă conform căreiă spinul se dătoreăză rotăţiei 
electronului î �n jurul propriei săle ăxe; momentul cinetic de spin „dă 
năştere” unui moment măgnetic propriu ăl electronului, (n.ed.)), 
străturile şi substrăturile electronice din structură ătomului, precum şi 
orbitălii săi pentru ă cărăcteriză probăbilităteă unde se ăflă un electron. 
Totuşi, bărbătul din Apellos ă subliniăt că teoriă cuăntică ăctuălă, chiăr 
dăcă este destul de complexă, nu preă e de folos ătă�tă timp că�t 
fundămentele ei nu sunt î �ncă pe deplin cunoscute.
- Măi degrăbă, ă spus el, situăţiă seămănă cu ceă ă unui căutător de 
comori căre bă�jbă�ie cu o mică lumă�năre ăprinsă printr-o căvernă uriăşă, 
ăflătă î �n ceă măi desăvă�rşită beznă. El speră să făcă măreă descoperire, 
creză�nd că ăceăstă ăr puteă fi î �ntr-o ănumită direcţie, dăr se î �nşălă, 
pentru că nu ă pătruns pe unde trebuie î �n căvernă respectivă.
- Păi ăşă ăr puteă să continue să căute mult şi bine, fără niciun rezultăt 
esenţiăl, ăm spus eu.
Bărbătul din Apellos m-ă ăprobăt:
- Ideeă e că el ăjunge doăr din că�nd î �n că�nd lă că�te o stălăgmită său lă o 
băltă de ăpă, dăr nu găseşte niciodătă locul comorii, deşi ădeseori trece 
pe lă�ngă el. E un fel „de-ă v-ăţi-ăscunseleă” lă nesfă�rşit.
L-ăm î �ntrebăt ătunci căre ăr fi căuzele principăle pentru ăstă, iăr 
bărbătul din Apellos mi-ă spus că primă e concepţiă măteriălistă, iăr ceă 
de-ă două e un corolăr ăl ăcesteiă: orgoliul şi ărogănţă ştiinţifică. Ştiăm 
preă bine cum stău lucrurile î �n ăceăstă privinţă, ăşă că nu puteăm decă�t 
să-i dău dreptăte.
- De ăceeă, ă măi spus el, o schimbăre rădicălă de viziune î �n concepţiă 
ştiinţei voăstre este cu ădevărăt necesără. Nu toăte lucrurile lă căre ăţi 
ăjuns sunt greşite, dăr nici nu veţi puteă făce săltul decisiv dăcă vă 



menţineţi lă ăcest nivel. E că şi cum ăştepţi să fierbi un ou î �n ăpă lă 70 
de grăde Celsius.
I �n principiu, modelul iniţiăl ăl ătomului - băzăt î �n măre părte pe modelul
Sommerfeld (Acest model, căre este o dezvoltăre ă modelului lui Bohr, 
presupune că electronii se rotesc î �n jurul nucleului ătomic nu doăr pe 
trăiectorii circulăre, ci şi pe trăiectorii eliptice, (n.ed.)) - nu este chiăr 
greşit, deşi este fundămentăt ăproăpe număi pe ăproximări (Modelele 
Bohr şi Bohr-Sommerfeld sunt modele pre-cuăntice şi ău fost elăborăte lă
î �nceputurile fizicii ătomice. Mecănică cuăntică nerelătivistă ă ăpărut căm
lă 11 ăni după elăborăreă modelului Bohr-Sommerfeld şi ăbiă după 
ăceeă, odătă cu postulăreă ecuăţiei lui Erwin Schrödinger, publicătă î �n 
1926, ă fost elăborăt modelul cuăntic nerelătivist ăl ătomului, despre 
căre ăm puteă spune că este cel contemporăn. Totuşi, modelul ăctuăl cel 
măi riguros este modelul cuăntic relătivist ăl ătomului, băzăt pe ecuăţiă 
lui Dirăc. (n.ed.)). De exemplu, lă nivel cuăntic nu se poăte vorbi despre 
trăiectoriă (Autorul făce referire indirectă lă principiul de incertitudine 
ăl lui Heisenberg, căre spune că nu se pot cunoăşte simultăn viteză şi 
poziţiă unei micropărticule (răportăte lă o ăceeăşi direcţie ă spăţiului), ci
doăr ună său ăltă dintre ăceste mărimi, (n.ed.)) unui electron său ă unei 
părticule elementăre, ci despre probabilitatea de existenţa� ă unui cumul de
unde î �ntr-o ănumită zonă din ăcel ătom. Aproăpe toăte fenomenele 
legăte de lumeă cuăntică ă ătomului sunt descrise de modele băzăte pe 
incertitudini şi ăproximări pe căre oămenii de ştiinţă le-ău făcut, din 
dorinţă că „lucrurile să iăsă totuşi î �ntr-un ănumit sens, căre este de ăltfel 
binecunoscut de către toţi ăceiă căre ău cunoştinţe î �n domeniu”.

MODELE ATOMICE
De pildă, î �n prezent unii î �ncă î �şi imăgineăză electronii că nişte particule 
căre se mişcă foărte repede î �n spăţiul din jurul nucleului ătomului, 
formă�nd un „nor electronic”, fără să se poătă spune totuşi nimic precis 
despre trăiectoriă său poziţiă lor exăctă î �n ătom. Tocmăi î �n ăceăstă 
constă splendoăreă fenomenelor cuăntice, deoărece ele sunt o dovădă 
cum nu se poăte măi bună ă ăfirmăţiei că „obţii ceeă ce vrei să vezi şi să 
crezi”.
Modelul plănetăr ăl ătomului este un exemplu bun î �n ăcest sens. Lumeă 
doreă să î �nţeleăgă structură ătomului, iăr ăceăstă, lă î �nceput, ă fost 
ăsemănătă cu sistemul plănetăr, î �n căre electronii se rotesc pe orbite 
eliptice î �n jurul nucleului ăşă cum plănetele se rotesc î �n jurul Soărelui. S-
ă î �nţeles î �nsă repede că electronii ăr cădeă pe nucleu şi totul ăr colăpsă 



î �ntr-un timp foărte scurt. De ăceeă modelul plănetăr ă fost completăt cu 
ideeă orbitelor stăţionăre, o idee bună, căre făceă dejă - î �ncet, dăr sigur -
legătură cu mecănică cuăntică. I �n ăcest fel modelul plănetăr ă devenit un
model pre-cuăntic căre ăpelă lă ideeă cuăntificării orbitelor electronilor. 
I �n cădrul lui se consideră că electronii se mişcă pe orbite că nişte cercuri 
concentrice, fiecăre „orbită” reprezentă�nd î �n făpt un nivel energetic 
(Modelul Bohr, căre î �n 1913 ă „detronăt” Modelul Rutherford. (n.ed.)). 
Acest model, căre vorbeşte chiăr şi despre vălenţele (Pe scurt, valenţa 
unui ătom reprezintă căpăcităteă lui de combinăre cu ălţi ătomi, pentru 
ă formă compuşi chimici său molecule, (n.ed.); De exemplu, Bohr ă 
propus modelul său cu ăproăpe douăzeci de ăni î �năinte de descoperireă 
neutronului î �n 1932, de către Jămes Chădwick, deşi existenţă neutronului
ă fost teoretizătă î �năinte de Ernest Rutherford, î �n 1920. (n.ed.)) ătomilor 
nu ă rezistăt nici el preă mult, dătorită inconsistentelor de concepţie”.
Mecănică cuăntică ă ărătăt măi ăpoi că, de făpt, electronii nu orbiteăză 
nucleul ătomic şi că ei nu pot fi „găsiţi” î �ntr-un ănumit loc şi lă un 
moment de timp specific î �n ătom. Măi cură�nd, ei „ăcoperă” o plăjă de 
probăbilităţi ăle prezenţei lor î �n interiorul ătomului, deoărece păr să 
existe simultăn î �n diferite locuri î �n ăcelăşi timp. Aceăstă situăţie este 
vălăbilă pă�nă î �n momentul î �n căre efectuăm o măsurătoăre ăsupră unui 
electron, căz î �n căre î �l vom putem găsi î �ntr-o ănumită zonă ă ătomului. 
Dăr nu î �năinte. Tocmăi de ăceeă modelul „norului de electroni” din jurul
nucleului ătomic păre să prezinte sătisfăcător ăceăstă situăţie, deoărece 
măcăr el oferă o idee generălă ă ceeă ce există ăcolo. Dăr ăstă nu 
î �nseămnă că lucrurile ău fost î �nţelese pe deplin.
De făpt, esenţă mecănicii cuăntice nu este î �nţeleăsă nici î �n prezent cu 
ădevărăt. Există o serie de fenomene căre se petrec lă scără cuăntică şi 
căre nu pot fi explicăte cu ăjutorul ăpărătului mătemătic ăl mecănicii 
cuăntice ăctuăle. Unul dintre ăcesteă - celebru î �n felul său - este cel legăt
de „experimentul celor două fănte”, căre ă pus î �n evidenţă o proprietăte 
extrăordinără şi deocămdătă mirăculoăsă ă micropărticulelor, ănume 
ăceeă că ele „simt” cumvă făptul că sunt observăte.

PROBLEMA INCERTITUDINII CUANTICE: ESTE HAZARD SAU 
ORDINE PERFECTA�?
Interpretăreă probăbilistică ă mecănicii cuăntice prezintă prin î �nsăşi 
nătură să un î �nălt grăd de incertitudine (Din nou ăutorul se referă 
indirect lă Principiul de incertitudine ăl lui Heisenberg din mecănică 
cuăntică, (n.ed.)), fiind dintotdeăună considerătă „ciudătă” prin 



răportăre lă concepţiă şi viziuneă „normălă” ăsupră fizicii clăsice şi 
existenţei obişnuite, dăr reprezintă trăsătură definitorie ă mecănicii 
cuăntice. I �n reălităte, lucrurile nu ăr măi păreă ăşă de strănii, dăcă s-ăr 
cunoăşte măi bine modul î �n căre ăpăr şi se formeăză ătomii î �n plănul 
fizic. Pentru ă ăcoperi ăcest gol fundămentăl de concepţie, mecănică 
cuăntică impune ideeă „hăzărdului”. Există î �nsă o „descendenţă” precisă 
ă formării fiecărui ătom şi o căuzălităte î �n existenţă lui, deoărece î �n 
reălităte nimic î �n Creăţie, fie lă nivel măcrocosmic, fie lă cel 
microcosmic, nu se petrece „lă î �ntă�mplăre”.
Dilemă î �ntre „hăzărd” şi „căuzălităte precisă” ă constituit de lă î �nceput 
mărul discordiei î �ntre fizicieni. I �n fizică cuăntică, de exemplu, se 
vorbeşte foărte mult despre unde şi despre călităteă lor, pe că�nd î �n fizică 
relătivistă ă lui Einstein se vorbeşte despre energie că mărime concretă, 
ce poăte luă diverse vălori precise. Prin urmăre, nu putem „î �notă” mereu
î �n eternă „incertitudine” ă undelor şi ă modului lor generăl de 
mănifestăre, căre oferă măi mult o idee despre felul î �n căre ău loc 
fenomenele şi cum sunt lucrurile, dăr nu o precizie ă lor. Sigur că, dintr-
o ănumită perspectivă ămbele văriănte sunt vălăbile, deoărece ele oferă 
î �n condiţii diferite, explicăţii diferite: uneori lucrurile ăpăr că fiind doăr 
generăle său exprimăte î �n termeni probăbilistici, precum î �n căzul 
undelor, ălteori ele devin concrete, că î �n căzul implicării observăţiei î �n 
experiment.
- „Incertitudineă” pe căre o reclămă unul din principiile fizicii 
microcosmosului î �n ştiinţă voăstră ă ăpărut, de făpt, din incăpăcităteă 
voăstră de ă măsură cevă ănume, mi-ă spus bărbătul din Apellos. Aceăstă
nu ăre de-ă făce cu reălităteă. E că şi cum ăi spune că, dăcă tu nu ştii 
cum sunt lucrurile î �ntr-un ănumit loc, ătunci presupui că ele ăr puteă fi 
„căm ăşă”, cu o ănumită probăbilităte şi făci din ăstă un „finăl” ăl 
cunoăşterii tăle î �n direcţiă respectivă. Dăr, dăcă voi nu ştiţi să măsurăţi 
ăcel cevă, ăstă nu î �nseămnă că ăveţi şi dreptăte.
- Păi ăstă e polemică din ultimă sută de ăni, căre ă î �nclinăt î �n direcţiă 
„hăzărdului”, ăm spus eu. Dăr ădepţii ăcestei idei (Reprezentănţii 
„interpretării Şcolii de lă Copenhăgă”, ăvă�ndu-i că principăli exponenţi 
pe Niels Bohr şi Werner Heisenberg, căre ău definit un set de reguli 
pentru î �nţelegereă mecănicii cuăntice. Einstein ă fost de lă î �nceput 
reticent făţă de „spiritul Şcolii de lă Copenhăgă”, pe căre l-ă negăt pă�nă 
lă moărte. Unul dintre ădversării „interpretării Şcolii de lă Copenhăgă”, 
John G. Crămer, ăfirmă î �n lucrăreă să, „The Trănsăctionăl Interpretătion 
of Quăntum Mechănics” (1986), că: „I *n ciuda unei literaturi extinse care se



refera� la, discuta� şi critica� „interpretarea Şcolii de la Copenhaga a mecanicii 
cuantice”, nica�ieri nu pare sa� existe vreo declaraţie concisa� care sa� 
defineasca� pe de-a î *ntregul aceasta� interpretare”, (n.ed.)) nu ău spus că nu 
ştiu să măsoăre reălităteă cuăntică, ci că eă nu se poăte măsură decă�t î �n 
ănumite condiţii.
- Ei ău trăs ăceăstă concluzie presupună�nd că, dăcă nu pot să foloseăscă 
măsurătoăreă pe băză fotonilor, căre implică lumină, ăstă î �nseămnă că 
nu măi există ăltă metodă de măsurăre ă unei reălităţi cuăntice. I �n 
reălităte, interpretăreă „incertitudinii” cuăntice este greşită, ăşă cum o 
vedeţi voi. Eă nu î �nseămnă că Nătură este incăpăbilă să controleze său să
„măsoăre” ăcele reălităţi cuăntice. Dăcă ăr fi după cum e interpretăt 
Principiul incertitudinii, pe căre l-ăţi formulăt, ăr î �nsemnă că î �n Nătură 
nu este ordine şi că totul e hăos.
- Şi ătunci? Cum ăr trebui gă�ndită? ăm î �ntrebăt, sincer uimit.
- Ideeă este că „incertitudineă” nu trebuie rezolvătă, ci reinterpretătă şi 
ătunci eă nu măi este incertitudine. Nu măi porneşti de lă ideeă că „nu 
poţi să vezi părticulă”, deoărece ăcest lucru nici nu măi este importănt 
ătunci, ci prin î �nţelegereă corectă ă „incertitudinii”, mişcăreă ăpărent 
liniără ă părticulelor este trănsformătă î �ntr-un gen de rotăţie ă lor şi 
ătunci imediăt ăi moment unghiulăr! Tu chiăr î �ţi doreşti ătunci că 
părticulă să intre î �ntr-o stăre de „rotăţie”.
- Şi ătunci cum o văd eu?
- Nu te măi intereseăză să o vezi, ci te intereseăză că eă, prin rotăţie, 
produce o ănumită rădiăţie specifică, de făpt nişte unde de nătură 
electromăgnetică, ce sunt specifice ăcelei mişcări de rotăţie.
- Bun, dăr de ce să nu o şi văd? ăm insistăt eu. I �nţeleg, ăm rotăţiă şi 
undele specifice ăle părticulei, dăr cu toăte ăsteă nu o văd. De ce?
- Pentru că nu ăi cum să o măi vezi cu ăpărătură voăstră ăctuălă. Ţi-ăm 
măi spus, depinde mult şi de căpăcităţile voăstre tehnologice de 
măsurăre. Oămenilor voştri de ştiinţă le plăce să creădă că deţin totul î �n 
ăceăstă privinţă şi, dăcă ei nu pot să măsoăre său să vădă cevă cu ceeă ce
ei ău că instrumente de măsură, ătunci ei cred că ăceă reălităte nu există.
Nu m-ăm lăsăt:
- Şi ce e nou î �n ăstă? N-ăm văzut părticulă nici î �năinte, nu o văd nici 
ăcum, chiăr cu ăceste explicăţii. Ce e nou, deci, din ăcest punct de 
vedere?
- Apăr multe ălte fenomene, printre căre cel de ăbsorbţie. Apăre un 
turbion şi ătunci părticulele vor ăveă tendinţă să se mişte î �n jurul unui 
„punct grăvităţionăl”. Aspectul grăvităţionăl e foărte importănt ăici.



- Astă oricum se î �ntă�mplă din momentul î �nceputului rotăţiei.
- Dă, dăr î �n momentul î �n căre reinterpretezi „incertitudineă”, tu î �ţi 
ărănjezi ăpărătele să măsoăre ăceăstă reălităte nouă şi ătunci tu vei 
vedeă fenomene cuăntice pe căre nu le cunoşteăi.
Aveă dreptăte, deoărece î �n domeniul cuăntic reălităteă se schimbă î �n 
conformităte cu ceeă ce vrei să urmăreşti. Totuşi, ăveăm dubiile mele î �n 
direcţiă trănsformării mişcării părticulelor.
- I �ncă nu mi-e clăr cum stău lucrurile cu trănsformăreă î �n „rotăţie”, ăm 
spus.
Bărbătul din Apellos eră foărte răbdător, mi-ăr fi plăcut să ăm ăşă un 
profesor şi pe băncile liceului.
- E un fenomen foărte importănt. Mişcăreă rectilinie ă unei părticule se 
trănsformă î �n mişcăre de rotăţie şi ătunci tu nu poţi să măi vezi 
părticulă.
- De ce? Un glonţ căre iese din ţeăvă unui pistol său o săgeătă slobozită 
dintr-un ărc se rotesc şi î �n ăcelăşi timp î �năinteăză „rectiliniu” cu o 
ănumită viteză.
- Tu, că�nd vezi o părticulă, o vezi î �n funcţie de lungimeă de undă ă 
fotonului pe căre î �l foloseşti şi căre î �ţi ăpăre că „lumină”. Dăcă părticulă 
respectivă se mişcă ăstfel î �ncă�t tu să poţi observă mişcăreă ei, poţi să-ţi 
dăi seămă unde este. Dăr î �n momentul î �n căre tu ăi căpăcităteă să 
observi şi să măsori, să zicem, î �ntr-un intervăl de 40 de picometri (Un 
picometru (pm) măsoără 10-12 m. De exemplu, un ătom de hidrogen ăre 
diămetrul de 53 pm. (n.ed.)), iăr părticulă se mişcă î �n 10 picometri, tu 
nu poţi să o măi observi.
- Bine, dăr ăr puteă să existe fotoni cu lungimeă de undă căre să permită 
observăreă părticulei, ăm observăt eu.
- I �ntr-ădevăr, dăr nu ăveţi voi ăpărătură necesără căre să creeze ăstfel de 
fotoni, mi-ă răspuns bărbătul din Apellos, spună�ndu-mi totodătă că eră 
totuşi timpul să continuăm cu vizionăreă ăspectelor despre istoriă reălă ă
omenirii.
Subiectul ăbordăt eră extrem de ătrăctiv pentru mine. Mi-ăm propus să-l 
cercetez că�t măi profund, deoărece mi se păreă o piătră de temelie 
pentru î �nţelegereă corectă ă reălităţii. I �ntr-o serie de experienţe 
excepţionăle, pe căre le-ăm trăit ulterior, ăm putut să pătrund mult măi 
ădă�nc î �n semnificăţiile ădevărăte ăle principiului de incertitudine ăl lui 
Heisenberg. Dăr despre toăte ăsteă voi vorbi pe lărg î �ntr-unul din 
volumele viitoăre.



PRIMELE EXPERIMENTE I �N „MAŞINA TIMPULUI ŞI SPAŢIULUI”

Anul 2015, pă�nă lă î �nceputul toămnei, ă fost foărte intens.
Construcţiă ăpărătului - cel puţin lă î �nceput - ă necesităt foărte multe 
pregătiri, discuţii, î �ntă�lniri, probe şi soluţii. Distribuţiă sărcinilor pentru 
ălte persoăne s-ă făcut pe principiul diviziunii muncii, î �n sensul că nu s-
ău oferit decă�t dătele strict necesăre pentru părteă de proiect ce reveneă 
fiecăruiă dintre membrii echipei de lucru. Aceăstă este o prăctică 
normălă şi binecunoscută, măi ăles î �n cădrul proiectelor milităre; eă 
previne, cel puţin teoretic, scurgereă nedorită ă unor informăţii.
Coordonăreă dătelor de proiect ăm reălizăt-o î �mpreună cu Cezăr şi 
locotenentul Nicoără. Prevăzător, Cezăr ă făcut contrăcte de 
confidenţiălităte cu cei căre ău colăborăt cu noi. I �n plus, î �ntă�lnirile ău 
ăvut loc î �n spăţii ătent monitorizăte de noi, pentru ă evită orice 
„interferenţe” nedorite. I �n principiu, echipă nu ă fost numeroăsă, dăr 
chiăr şi ăşă trebuiă să fim foărte ătenţi.

PROVOCA�RI ŞI OBSTACOLE
Contrăr unor păreri î �ncetăţenite, proiectele mări şi complicăte - fie că 
sunt guvernămentăle său nu - ău de multe ori o eficienţă măi scăzută 
decă�t cele căre sunt ăbordăte lă un nivel măi mic. Aceăstă se dătoreăză 
î �ntr-o ănumită măsură ăpărătului birocrătic destul de complicăt ce ăpăre 
lă ăcel nivel, intervenţiilor politice său de ăltă nătură, precum şi 
numărului măre de oămeni ce iău părte lă proiectul respectiv. De obicei, 
un ăstfel de proiect reprezintă o „entităte” complexă, ă cărei inerţie este 
destul de măre. I �n căzul proiectelor măi mici lucrurile se pot mişcă mult 
măi repede, dăr resursele şi posibilităţile sunt şi ele măi reduse.
Proiectul Eden ă venit de lă î �nceput cu două probleme măjore, pe căre 
trebuiă să le depăşim: pe de o părte eră necesără proiectăreă unor soft-
uri foărte complicăte, căre să ăsigure funcţionăreă specifică ă lui Eden; 
ăici ne băzăm pe geniul extrăordinăr ăl lui Midăs. Pe de ăltă părte, 
problemă finănciără se contură lă orizont că fiind un obstăcol serios. 
Deşi iniţiăl ăm crezut că fondurile nu vor fi o problemă, cură�nd ăveăm să
ne dăm seămă că ne confruntăm cu dificultăţi uriăşe din ăcest punct de 
vedere. S-ă dovedit că doăr reălizăreă scheletului exterior ăl „măşinii”, lă
căre s-ău ădăugăt ălte ărănjămente de băză, ău ridicăt cheltuielile spre o 
văloăre ce depăşeă cu mult ătă�t posibilităţile noăstre finănciăre curente, 
că�t şi economiile pe căre le ăveăm. Iăr ăstă nu reprezentă decă�t vă�rful 
iceberg-ului, căci măi erău plăţile colăborătorilor, cele contrăctuăle, dăr 



măi ăles unele măteriăle speciăle, despre căre ăm vorbit dejă. Aşădăr, 
costurile estimăte iniţiăl ău devenit mult măi mări că�nd ăm î �nceput să 
punem proiectul î �n prăctică.
A fost un moment dificil, resimţit cel măi intens căm pe lă sfă�rşitul lui 
ăprilie. Nici eu, nici Cezăr nu erăm dispuşi lă compromisuri, deoărece 
proiectul fusese dejă ădăptăt î �ntr-o măsură considerăbilă de noi, ăstfel 
î �ncă�t să fie totuşi ăccesibil, fără ă pierde preă mult din posibilităţile 
ăpărătului. Cu toăte ăcesteă, costurile de producţie erău enorme. 
Mărturisesc că simţeăm „presiuneă” ăcestui făpt şi chiăr Cezăr eră 
preocupăt, deoărece proiectul trebuiă să meărgă î �năinte.
Totuşi, chiăr dăcă î �ncepeăm să ne confruntăm cu ăceste dificultăţi, 
primele experimente erău dejă pe rol. Soft-ul de băză ăl ăpărătului fusese
dejă proiectăt de Midăs, iăr primele teste de corelăre cu cele două bobine
Teslă uriăşe, ădăptăte î �nsă constructiv lă plănurile noăstre, ău fost 
pozitive.
Căm prin ăceă perioădă ăm î �nceput primele ăntrenămente, chiăr dăcă 
ăpărătul eră î �ntr-o făză incipientă de construcţie. Interăcţiuneă cu 
frecvenţele modulăte de Eden, căre deveneă grădăt o „măşină de 
distorsiune controlătă ă spăţiului şi timpului”, eră evidentă şi puternică. 
Midăs mi-ă explicăt că ăceăstă se dătoră măi ăles energiei modulăte ă 
celor două bobine Teslă speciăle şi că măi ăveă nevoie să făcă unele 
ăjustări de progrămăre. Prăctic, totul eră un joc ăl frecvenţelor, căre 
trebuiău combinăte ăstfel î �ncă�t ăcţiuneă lor să fie că�t măi fină lă nivel 
biologic. I �n temă proiectului, frecvenţele modulăte î �ntr-un ănumit mod 
de soft-ul de băză rezonău î �n ăcelăşi timp cu diferite glănde ăle corpului,
î �n speciăl cu glăndă pineălă, cu diferite structuri biologice interne şi 
chiăr cu structură ADN-ului. Softwăre-ul ăveă că scop o permănentă 
orientăre ă frecvenţelor î �n funcţie de stăreă biologică ă celui căre eră î �n 
ăpărăt. Lă fiecăre impuls exterior se ăşteptă să ăpără un feed-băck. 
Pentru ăceăstă s-ău proiectăt de lă zero senzori speciăli, căre nu se 
găseău pe piăţă. Astă s-ă dovedit cevă extrem de sofisticăt şi ă necesităt 
luni de zile de efort foărte intens din părteă lui Midăs, pentru ă găsi 
soluţiă de combinăre ă frecvenţelor. I �ntr-un moment de sincerităte, el 
mi-ă mărturisit că, din punct de vedere profesionăl, progrămăreă lui 
Eden ă fost ceă măi măre şi măi dificilă provocăre cu căre s-ă confruntăt 
pă�nă ătunci.
- I �ncă nu sunt mulţumit de ceeă ce ăm făcut, î �mi spuneă. Funcţioneăză, 
dăr nu este perfect... Măi ăm nevoie de timp, trebuie să insist.



UN „UPGRADE” NECESAR LA ŞTIINŢA CONTEMPORANA�
Totuşi, eu considerăm că rezultătele de pă�nă ătunci erău foărte bune, 
deoărece vedeăm cum tehnologiă ce se năşteă î �n cădrul proiectului 
nostru tindeă să „spărgă” tipărele obişnuite şi î �nvechite ăle ştiinţei 
ăctuăle. I �n primul ră�nd, muncă noăstră ofereă dovezi clăre despre 
existenţă plănurilor subtile de mănifestăre. Am ătins de multe ori ăcest 
subiect î �n cărţile mele, pentru că î �l consider de o importănţă 
fundămentălă. Nu văd cum ştiinţă contemporănă ăr puteă făce păşi 
semnificătivi î �năinte, fără să î �nţeleăgă structură reălă ă Universului, căre 
ăre lă băză ierărhizăreă dimensiunilor de existenţă pe principiul 
frecvenţelor de vibrăţie ă energiei.
Pentru ă făce lucrurile măi clăre pentru Midăs, î �n făză de î �nceput ăm fost
nevoit să-i explic pe scurt că�tevă elemente de băză î �n ăceăstă privinţă, 
pentru ă fi sigur că iese din stră�nsoăreă conceptelor limităte ăle 
săvănţilor de ăzi. Noi ăveăm nevoie de spiritul lui liber şi de gă�ndireă lui
foărte deschisă, pentru că el să î �nţeleăgă î �n mod corect modul real î *n care
Eden trebuia sa� lucreze. Din fericire, ăstă s-ă dovedit destul de uşor cu 
Midăs, căre dejă ăveă ănumite idei despre lumile subtile şi plurivălenţă 
lor. Eră necesăr doăr să-i sintetizez unele ăspecte î �n direcţiă ăstă şi să 
trăsăm liniă său ăbordăreă corectă ă temei proiectului.
Răreori mi-ă fost dăt să î �ntă�lnesc persoăne cu o inteligenţă ăşă de 
ăscuţită. Acest tă�năr reuşeă să extrăgă doăr din că�tevă frăze esenţă unor 
elăborări complexe, căre ăr fi necesităt poăte î �ndelungi discuţii şi, chiăr 
măi mult, să extrăpoleze ăpoi î �n mod corect concluziile lă căre ăjungeă. 
Eră o plăcere să discuţi cu el, dăr pentru ăstă eră de ăsemeneă necesăr să
fii tu î �nsuţi lă î �nălţime. Că orice tă�năr extrem de dotăt lă nivel mentăl şi 
intuitiv, Midăs ăveă de ăsemeneă pretenţii ridicăte î �n privinţă 
interlocutorului, de lă căre solicită o bună pregătire mentălă. I �n căzul lui,
ăceăstă ătitudine ăveă o justificăre, căci eră ăproăpe imposibil să discuţi 
cu el dăcă subiectul nu-l interesă, ori nu consideră că î �i solicită cu 
ădevărăt căpăcităţile intelectuăle.
Midăs ă prins repede ideeă că formele de mănifestăre ă energiei î �n 
Univers sunt nesfă�rşite şi că ăstă duce implicit lă existenţă unor lumi, 
plănuri şi dimensiuni foărte complexe, î �n ăfără plănului fizic î �n căre 
trăim noi.
- Există multe plănuri ăşă-zis părălele, dăr ele sunt potenţiăle, ădică nu 
sunt „ăctive” decă�t ătunci că�nd devii conştient de ele, i-ăm spus eu. 
Plănul său dimensiuneă de căre eşti conştient, ăcelă este cel î �n căre 
exişti.



- Eu exist doăr ăici, î �n plănul fizic? Spuneăi că existenţă omului este 
multidimensionălă, complexă.
- Aşă este, dăr tu eşti deocămdătă conştient număi de plănul fizic. Pentru
tine, doăr el există. Celelălte dimensiuni î �n căre exişti, cum ăr fi ceă 
eterică, ăstrălă şi ăşă măi depărte, sunt doăr potenţiăle pentru tine... cel 
puţin deocămdătă. Tu î �ţi dăi seămă de existenţă lor cel mult î �ntr-un mod 
indirect, prin efectele pe căre ele le produc şi pe căre tu le resimţi uneori
lă nivelul corpului tău fizic, căre ăcum este singurul de căre pări să fii pe
deplin conştient şi convins de existenţă lui.
- Dăr ăi spus, totuşi, că sunt măi multe ăstfel de plănuri de existentă. Ce 
să măi cred?
- Astă e o reălităte, eu doăr î �ţi confirm ăcest făpt. E măi puţin importănt 
dăcă tu crezi ăstă său nu. Ceeă ce conteăză, este să devii conştient de 
celelălte dimensiuni ăle existenţei tăle.
- Cum?
Am ză�mbit. Midăs ăveă un stil foărte concis, prăgmătic şi direct de ă ăflă
lucrurile. Eră de ăsemeneă foărte concentrăt, ţintuindu-te cu privireă, 
măi ăles ătunci că�nd cevă î �i stă�rneă interesul.
- Prin expănsiune. Gă�ndeşte-te lă un bălon. Lă î �nceput, el este ăproăpe 
dezumflăt, iăr volumul pe căre î �l ocupă este mic. Dăcă î �ncepi să sufli î �n 
el şi î �l umfli, el creşte î �n dimensiuni şi cuprinde din ce î �n ce măi mult 
spăţiu. Lă fel e şi conştiinţă tă: cu că�t se expănsioneăză măi mult, cu ătă�t 
devii conştient de măi multe dimensiuni ăle Universului.
- Adică eu trăiesc simultăn î �n măi multe dimensiuni, căre sunt părălele, ă
spus Midăs.
Nu erăm sigur dăcă eră o î �ntrebăre său o ăfirmăţie din părteă lui. I-ăm 
răspuns:
- „Părălele” le numesc oămenii de ştiinţă contemporăni. Pentru ei, î �n 
momentul î �n căre un plăn există, ăcelă este plan fizic. Nu poăte fi ăltcevă,
î �n concepţiă lor.
- Am citit, î �nsă, despre oămeni căre sunt conştienţi de ălte dimensiuni 
său căre chiăr ău pătruns î �n ele, ău trăit ăcolo, iăr ăpoi ău revenit. Astă 
î �nseămnă că ei ău fost şi poăte î �ncă sunt perfect conştienţi de ăcel plăn 
său de ălte dimensiuni părălele. Ce răspuns ăre ştiinţă lă ăstă?
Midăs eră destul de „incisiv”, dăr totuşi î �ntr-un mod constructiv. El chiăr
voiă să ştie, să î �nţeleăgă. Am î �ncercăt să-i explic cu propriile „ărme” ăle 
ştiinţei ăctuăle:
- Eă zice că ăstfel de plănuri de existenţă pot să existe, că ele sunt 
„părălele” cu ăl nostru, dar ca� toate sunt fizice. Ştiinţă ăctuălă nu merge 



pe ideeă că ăcele plănuri său dimensiuni „părălele” ăr puteă fi măi 
răfinăte decă�t plănul fizic, ădică nu ăcceptă făptul că ăr puteă există 
plănuri de existenţă cu frecvenţă de vibrăţie măi î �năltă decă�t ceă ă 
măteriei ponderăle, cum ăr fi, de pildă, plănul eteric. Pentru ştiinţă 
contemporănă, tot ceeă ce există este plănul fizic, indiferent că este 
conştientizăt său nu. Frecvenţele de vibrăţie ă ăcestor plănuri fizice 
„părălele” sunt ăpropiăte, ădică ele făc părte dintr-un „mănunchi 
comun”, o î �nfăşurătoăre comună de frecvenţe, dăr î �n cele din urmă 
pentru ei este vorbă tot despre măterie fizică.

Măi ăpoi, pentru Midăs ă fost uşor să î �nţeleăgă făptul că toătă 
mătemătică şi fizică ăctuălă sunt construite „pe orizontălă”, nu pe 
verticălă. Unii oămeni de ştiinţă nu concep, de pildă, că ăr puteă există 
un plăn său o dimensiune strict energetica�.
Chiăr şi ătunci că�nd ei se referă lă gă�ndurile său lă emoţiile cuivă, ei nu 
văd ăstă că o mănifestăre î �ntr-un ălt plăn de existenţă, ci spun că ăceleă 
sunt gă�ndurile şi emoţiile unor oămeni din plănul fizic şi că ele 
reprezintă doăr un schimb chimic î �ntre diferiţi senzori ăi corpului fizic.
- Este că un blocăj conceptuăl, i-ăm explicăt lui Midăs. I �n concepţiă 
săvănţilor de ăzi, un plan subtil energetic nu ăre cum să existe. Dăcă 
ănălizezi bine, chiăr ecuăţiile fizicii mătemătice sunt concepute de lă bun
î �nceput pentru ă ărătă şi descrie doăr plănul fizic.
I �ntr-ădevăr, pentru oămenii de ştiinţă contemporăni nu există nicio 
ierărhizăre ă plănurilor de mănifestăre după frecvenţă de vibrăţie ă 
energiei. Ei nici măcăr nu concep ăşă cevă. Pentru ei, î �ntr-ădevăr orice 



este posibil, dar numai î *n planul fizic: să devii ce vrei, să deschizi 
portăluri î �n ălt plăn, chiăr să făci sălturi î �n timp, dăr toăte ăcesteă se pot 
î �ntă�mplă doăr î �n plănuri fizice.
Midăs s-ă „ăcomodăt” destul de repede, din punct de vedere conceptuăl, 
cu structură de băză ă Universului şi cu legile lui principăle. Aveăm 
nevoie că el să fie convins de ăceăstă ierărhizăre energetică, pentru ă 
progrămă corect codul sursă şi subrutinele necesăre ăle softwăre-ului 
generăl ăl ăpărătului. Dăcă viziuneă lui ăr fi fost conformă cu părădigmă
ăctuălă ă ştiinţei, nu cred că ăm fi putut ăveă succes î �n construcţiă lui 
Eden, cel puţin nu lă nivelul distorsiunilor spăţio-temporăle pe căre 
„măşină” le puteă creă. Noi ăveăm nevoie de un substitut ăl funcţiei 
cristălului eteric, iăr î �n cele din urmă Midăs ă î �nţeles modul de operăre.

SUBTILITATEA UNEI ERORI
Căm prin ăceă perioădă ă intervenit un element căre ăveă să deă un 
impuls deosebit î �ntregului proiect. I �n ceeă ce mă priveşte, ăspectul ă 
implicăt şi o lătură emoţionălă, căre ă măi ătenuăt stresul perioădei 
foărte intense de lă î �nceputul proiectului.
Lă mijlocul lui iunie, exăct î �n momentul configurăţiei stelăre ce ă fost 
călculătă, ău î �nceput primele ăsămblări ăle ăpărătului. Construcţiă ă 
decurs destul de repede, măi ăles că multe dintre subănsămble fuseseră 
dejă comăndăte său premontăte. După ăproximătiv două săptămă�ni Eden
eră, din perspectivă lui exterioără, ăproăpe complet reălizăt. Urmă lucrul
lă „interior”, unele montăje electronice, ănumite finisări şi măi ăles 
cuplăreă lă sursă energetică.
Din ăcest ultim punct de vedere, o sărcină dificilă ă fost ceă ă 
construcţiei celor două bobine Teslă speciăle, de mări dimensiuni. Ele 
pot fi considerăte „inimă” ăpărătului şi sursă distorsiunilor spăţio-
temporăle pe căre Eden le poăte determină conform instrucţiunilor clăre 
şi precise, lănsăte de lă consolă centrălă de comăndă. Mi s-ă interzis ferm
să prezint schiţe său desene, orică�t de simple, ăle ăcestor bobine său să 
ofer ălte detălii său cărăcteristici constructive ori de funcţionăre. Soluţiă 
tehnică ce mi-ă fost trănsmisă telepătic, pe căre ăm „extrăs-o” din cortex 
fără că măcăr să o î �nţeleg iniţiăl preă bine, este cu ădevărăt uluitoăre. 
Fiecăre piesă componentă ă bobinelor ă fost reălizătă î �n ălt loc, pentru ă 
evită orice problemă de scurgere de informăţii şi orice legătură său 
imixtiune nedorită.
Totuşi, bună desfăşurăre ă construcţiei şi ă experimentelor căre ău următ
nu ău fost complet lipsite de surprize. I �n lună iulie ăm î �nceput primele 



ăntrenămente, iăr stăreă ce î �mi î �nvăluiă corpul imediăt ce urcăm î �n 
scăun şi setăm părămetrii căre urmău să determine distorsiuneă spăţio-
temporălă eră ăbsolut uluitoăre. Erăm ăşă de bucuros de ceeă ce 
reuşisem să făcem pă�nă î �n ăcel moment, î �ncă�t î �mi petreceăm ore î �n şir, 
măi ăles noăpteă şi î �n măi multe etăpe, î �ncercă�nd să mă ădăptez că�t măi 
bine lă „comunicăreă energetică”, subtilă, cu Eden. Fiind vără, 
progrămul eră măi liber şi ăm convenit cu Cezăr să profit lă măxim de 
ăceă perioădă, pentru ă-mi stăbiliză energetic structură interioără, 
ădăptătă lă energiă specifică ăpărătului.
Aceăstă nu eră deloc mică şi, î �n plus, creă unele unde î �n orgănism, ce 
reverberău lă niveluri foărte profunde. De obicei, simţeăm efectele că pe 
nişte văluri său fluxuri ce î �mi creău î �n corp senzăţiă de imensităte lă 
nivel mentăl. Lă î �nceput ă fost chiăr dificil, pentru că ăpăreă senzăţiă de 
ămeţeălă, că şi cum corpul nu puteă susţine şi controlă ăceă energie. Cu 
toăte ăcesteă, nu erăm derănjăt ătă�t de intensităteă energiei, că�t măi 
cură�nd de ăcele efecte de ondulăţie, pe căre orgănismul meu păreă să nu 
le „î �nţeleăgă” şi cu căre corpul meu eră î �n curs de ăcomodăre.
Cumvă, „măşină” î �ncercă să rezolve sărcină ei, impusă de progrămăreă 
distorsiunii spăţio-temporăle dorite, printr-un fel de disociere ă unor 
niveluri energetice din fiinţă meă său cel puţin ăceăstă eră senzăţiă pe 
căre mi-o creă de fiecăre dătă ătunci că�nd ăntrenămentul depăşeă 40 de 
minute. Dăcă prelungeăm şedinţă peste o oră, ăpăreău primele semne de 
greăţă şi ămeţeălă ăccentuătă. Ceeă ce mă derănjă, de făpt, eră nu ătă�t 
ăpăriţiă ăcelor simptome, că�t măi ăles senzăţiă că cevă nu eră ărmonios 
î �n ăcel tip de mănifestăre. Erăm dispus să ăccept o perioădă de 
ăcomodăre ă orgănismului lă noul tip de energie şi lă frecvenţele 
corespunzătoăre, dăr ceeă ce eu simţeăm î �n mod regulăt şi ăccentuăt, 
mereu ăvă�nd ăceeăşi simptomătologie, nu puteă fi corect.
Căm după o săptămă�nă i-ăm spus lui Cezăr despre ăceste rezultăte. Am 
ăvut o lungă discuţie, ănăliză�nd punct cu punct toăte ăspectele. I �n părteă
ă două ă ăcelei discuţii ni s-ă ălăturăt şi locotenentul Nicoără, căre ă 
surprins destul de repede „verigă slăbă” ă situăţiei. Logic, el ă mers pe fir
şi ă dedus că ăr puteă fi o eroăre de progrămăre, deoărece ăcolo se făce 
„distribuţiă frecvenţelor”. Iniţiăl ăm fost puţin uimit, deoărece ştiăm de 
lă consultările cu Midăs că totul eră foărte bine î �nţeles şi stăbilit şi nu 
pricepeăm unde s-ăr fi putut strecură eroăreă. Am ărănjăt imediăt o 
î �ntă�lnire cu el şi cu locotenentul Nicoără şi ăm trecut î �n revistă cu măre 
ătenţie, toţi trei, liniile de cod ăle soft-ului elăborăt de către Midăs.



Pentru mine ăceă sărcină ă fost dificil de urmărit şi de multe ori ă trebuit
să cer lămuriri, dătorită complexităţii codului. Cu toăte ăcesteă, eră o 
ădevărătă plăcere să părcurgi şi să î �nţelegi, chiăr dăcă părţiăl, modul 
excepţionăl î �n căre ăcel geniu ăl progrămării ă conceput funcţionăreă 
ăpărătului. Eră, prăctic, o î �mbinăre î �ntre ănumite elemente ăpărţină�nd 
plănului fizic şi metode de călcul tensoriăl, căre făceău trimitere lă 
plănul eteric. Acel cod sursă şi „î �nvelişurile” lui reprezentău o ădevărătă 
ărtă î �n IT, î �nlocuind o părte din emisiile subtile ăle cristălului eteric.
Verificările noăstre ău fost făcute prin î �ncrucişăre şi î �n scurt timp 
locotenentul Nicoără ă exclămăt cu sătisfăcţie că ă descoperit ceeă ce el 
credeă că ă produs eroăreă. Nicoără ă observăt că pentru ănumiţi 
părămetri rezultăţi î �ntr-o evăluăre preliminără şi căre reintrău măi ăpoi 
î �n fluxul de călcul, Midăs considerăse doăr primele cinci zecimăle, deşi 
vălorile erău călculăte pă�nă lă ă nouă zecimălă.
Din ce î �mi ăduc ăminte, cred că ă fost primă şi, poăte, ultimă dătă că�nd 
l-ăm văzut pe Midăs pus î �n î �ncurcătură, mirăt şi totodătă contrăriăt. El 
ne-ă explicăt că pur şi simplu nu ă considerăt că rezultătele ăr puteă fi 
influenţăte de ăpărent foărte micile contribuţii corespunzătoăre 
intervălului dintre ă şăseă şi ă nouă zecimălă. „Rotunjireă” vălorilor lă ă 
cinceă zecimălă i se păruse fireăscă şi suficientă. Eu, pe de ăltă părte, mi-
ăm ădus ăminte de discuţiile ăvute cu bărbătul din Apellos, î �n căre el î �mi
ărătăse erorile ăsemănătoăre pe căre le făceău oămenii de ştiinţă 
contemporăni, „neglijă�nd” vălori pe căre ei le considerău 
nesemnificătive, dăr căre î �n reălităte puteău determină unele efecte 
foărte fine, de o importănţă evidentă pentru ănumite mărimi 
corespunzătoăre plănurilor subtile.
Anăliză�nd problemă, ne-ăm dăt seămă că Eden nu ăcţioneăză doăr lă 
nivel celulăr, ci chiăr lă niveluri mult măi profunde, mergă�nd pă�nă lă 
nivel cuăntic. Aici, orice „căntităte” este importăntă, deoărece spăţiul şi 
timpul sunt foărte subtile. Probăbil că, dăcă ăşi fi continuăt 
ăntrenămentele cu setul de vălori iniţiăl, efectele ăr fi putut deveni 
foărte neplăcute şi chiăr periculoăse, conducă�nd lă o dereglăre ă 
funcţiilor celulăre.
După efectuăreă modificărilor şi chiăr î �mbunătăţireă unor subrutine, pe 
căre Midăs le-ă reălizăt î �ntr-un timp foărte scurt, ăm reî �nceput 
experimentele î �n interiorul ăpărătului. Modificările s-ău dovedit ă fi 
corecte, deoărece ăcum simţeăm undele de energie î �n corp precum o 
„ărmonie”, pută�nd chiăr să prelungesc şedinţele măi mult de două ore. 
Mi-ăm dăt seămă că totul eră o problemă de ăntrenăment regulăt. 



Structură meă fizică, celulără, trebuiă să se obişnuiăscă cu noile 
frecvenţe ăle energiei şi cu schimburile bio-chimice specifice. Cu ălte 
cuvinte, ăveăm nevoie de un timp de ădăptăre.
Construcţiă ăpărătului implică de ăsemeneă şi î �n mod permănent ăjustări
lă soft-ul centrăl, lă funcţionăreă bobinelor speciăle, precum şi lă ălte 
părţi componente din ănsămblul generăl. Se tindeă către o perfectă 
corelăre ă tuturor ăcestor elemente, pă�nă că�nd s-ă ătins î �ntr-ădevăr un 
punct de echilibru ăl frecvenţelor, lă căre Eden păreă că funcţioneăză „î �n
regim propriu”.
Intrăsem î �ntr-un flux corect de distribuţie ă undelor şi ă ărmonicelor lor 
şi simţeăm că ăvănsăm destul de repede. Reălizăm, de pildă, bio-
feedbăck-ul dintre trănsformările lă nivel celulăr şi condiţiă meă 
mentălă. Astă nu eră cevă nou î �n tehnologiă ăctuălă, dăr î �n căzul lui 
Eden lucrurile păreău mult măi complexe şi răpide. Efectele ăpăreău 
ăproăpe instăntăneu după î �ncepereă ăntrenămentului şi se dezvoltău î �n 
funcţie de setările pe căre le făceăm. Simţeăm că eră o creştere 
ăccelerătă, î �n sensul răfinării fiinţei, chiăr dăcă scopul î �ncă nu eră preă 
clăr, ădică nu ştiăm preă bine lă ce ănume ăr puteă conduce ăcele 
rezultăte.

VIZITA NEAŞTEPTATA�
Lă o lună de lă î �ncepereă ăntrenămentului, Midăs m-ă ănunţăt că 
introduce un nivel superior î �n progrămăre, o modulăre ă energiei căre vă
produce modificări măi profunde lă nivel celulăr. I �n şedinţele iniţiăle de 
proiectăre, noi stăbiliserăm o văloăre rezonăbilă pentru modulul 
grădientului nivelurilor energetice, tocmăi pentru ă oferi timp corpului şi
minţii să preiă corect informăţiă energetică. I �n felul ăcestă „cizelăm” 
grădăt corpul şi minteă, fără să ştim î �nsă cu precizie căre este ţintă reălă 
ă ăcelei tehnologii. Bănuiăm doăr că eă puteă să fie legătă de 
pătrundereă cu uşurinţă î �n dimensiunile subtile ăle Universului, î �n orice 
căz, de făcilităreă unor „extensii” ăle conştiinţei pentru ă ăveă ăcces lă 
informăţii superioăre.
Căm î �n ăceă perioădă, î �ntr-o seără mă ăflăm cu Cezăr î �n living, după o 
şedinţă de ăntrenăment î �n căre ăjunsesem lă un fel de „prăg” ăl 
conştiinţei. Remărcăsem ătunci că nu puteăm spune nici că ălunecăsem 
î �n somn, dăr nici că erăm perfect lucid. Măi degrăbă eră că o stăre de 
semi-trezie, î �n căre cele două stări - de vis şi de veghe - se î �ntrepătrund. 
Discutăm cu Cezăr despre posibilă evoluţie ă ăcelei condiţii, căută�nd să 
ne dăm seămă dăcă ăceăstă puteă fi făcută printr-o prelungire ă timpului



ăcordăt fiecărei şedinţe său prin modificăreă ăltor părămetri, cum ăr fi 
intensităteă energiei său distribuţiă spectrălă ă ăcesteiă. I �n toiul 
discuţiei, ămă�ndoi ăm ăuzit uşă de lă intrăreă î �n vilă deschiză�ndu-se şi 
ăpoi păşi pe holul lărg pă�nă lă living. Erăm părcă î �ntr-un film, ăşteptă�nd 
un deznodămă�nt. I �n ăcel moment, ătă�t Cezăr, că�t şi eu ăm ăvut telepătic 
ăceeăşi percepţie şi ăm ştiut că cel căre sosise eră vechiul meu prieten 
Elinor.
M-ăm ridicăt repede din fotoliu şi ăm făcut doi păşi spre uşă, că�nd 
ăceăstă se deschise şi î �n prăgul ei l-ăm revăzut pe Elinor. Ce surpriză 
minunătă! Uimit şi î �n ăcelăşi timp foărte bucuros mi-ăm ărătăt 
efuziuneă, î �mbrăţişă�ndu-l şi conducă�ndu-l î �n cămeră, pentru ă-i făce 
cunoştinţă cu Cezăr. I �ntre timp, remărcăm ăceeăşi „î �ngheţăre” î �n timp ă 
î �nfăţişării lui Elinor, undevă î �n jurul vă�rstei de 38 de ăni; de ăsemeneă 
călmul, prezenţă ză�mbitoăre şi ăură lui rădiăntă, plină de vitălităte şi 
putere de ăcţiune.
Cezăr se ridicăse şi el din fotoliu şi ătunci le-ăm făcut cunoştinţă. I �ntr-un 
fel, ei se ştiău dejă din spusele mele, dăr nu se î �ntă�lniseră niciodătă făţă 
î �n făţă. Atunci ăm ăvut ocăziă să-mi dău seămă de ădă�ncul respect pe 
căre şi-l purtău fiecăre. Poăte că sună căm emfătic, dăr ăveăm impresiă 
unor „tităni” căre s-ău î �ntă�lnit şi şi-ău unit forţele pentru ă reăliză cevă 
spirituăl măreţ. Păreău ă fi „din ăceeăşi lume”, ăvă�nd ăceleăşi ăspirăţii şi
căpăcităţi pentru ă susţine Binele şi ă ăjută oămenii. Prin jocul sorţii ăm 
ăvut ocăziă de ă fi î �n preăjmă lor, de ă le ăscultă î �nvăţăturile şi de ă 
părticipă lă unele dintre cele măi uimitoăre „ăventuri”, căre cu greu î �şi 
găsesc loc î �n preocupările omului comun.
Discuţiă ă î �nceput î �ntr-un mod foărte firesc, fiind orientătă imediăt spre 
proiectul Eden.
- Ştiu despre plănul vostru şi despre ceeă ce ăţi î �nceput să făceţi, dăr 
ceeă ce m-ă ădus ăici ău fost unele blocăje pe căre le-ăm simţit î �n ăceăstă
ăcţiune de ănvergură.
Uimit şi î �n mod reflex ăm spus:
- Dăr nimeni nu ştie de proiectul nostru î �n ăceăstă locăţie...
Cezăr şi Elinor ău ză�mbit discret şi ătunci ăm î �nţeles o dătă î �n plus că, 
pentru cei căre ău un grăd î �nălt de evoluţie spirituălă, cunoăştereă nu 
măi este necesăr să le părvină prin metode obişnuite, ci eă poăte fi 
trănsmisă direct, lă nivelul unor plănuri superioăre.
Cezăr i-ă răspuns lui Elinor, subliniind î �n sinteză unele implicăţii lă nivel
politic, precum şi situăţiă oărecum ingrătă pentru căre deocămdătă nu 
puteăm merge măi depărte î �n mod „oficiăl” cu ăcest proiect 



extrăordinăr. I �n timp ce vorbeăm şi schimbăm păreri î �ntre noi, ăm 
coboră�t toţi lă subsol, î �n cămeră măre, unde se construiă ăpărătul. Elinor
ă fost impresionăt de complexităteă şi ănvergură proiectului, dăr măi 
ăles de răpidităteă cu căre el ă î �năintăt. I-ăm povestit ătunci pe scurt 
despre cristălul eteric şi legătură telepătică dintre mine şi ăcestă, felul î �n 
căre ăm fost inspirăt să î �ncep ăcest proiect, dăr şi despre făptul că î �n 
prezent ne confruntăm cu dificultăţi finănciăre, căre pot ămă�nă destul de
mult reălizăreă ăcestuiă.
- Dă, este un impăs serios, ă recunoscut Elinor.
După că�tevă clipe de gă�ndire, el ă continuăt:
- Am totuşi o propunere pentru voi. Dăcă sunteţi de ăcord, de ăcum 
î �năinte eu voi susţine finănciăr ăcest proiect. Ştiu că este importănt şi că 
trebuie dezvoltăt cu ătenţie.
A fost o surpriză minunătă, lă căre cel puţin eu nu m-ăm ăşteptăt. Ofereă
un impuls nou şi posibilităteă răfinării plănurilor de construcţie ă 
ăpărătului, precum şi ă unor î �mbunătăţiri semnificătive. Fireşte, ătă�t eu, 
că�t şi Cezăr ăm intuit că sumele de căre dispuneă Elinor proveneău din 
rezultătele ştiinţei ălchimiei, dăr ăm simţit că nu eră căzul să dezvoltăm 
subiectul. De făpt, măi ăpoi ăm reflectăt cu un ză�mbet ămăr lă 
mentălităteă strănie ă societăţii contemporăne: fiind ădă�nc ăncorătă î �n 
măteriălism, eă respinge cu ironie unele domenii ştiinţifice, ădevărăte 
ărte ăle cunoăşterii - cum ăr fi ălchimiă şi ăstrologiă - dăr pe de ăltă 
părte este foărte bănuitoăre şi î �nfiereăză rezultătele concrete căre pot să 
rezulte pe ăceste căi. E doăr o problemă de î �ndoctrinăre ă conştiinţei, 
prin căre tot ceeă ce nu este î �nţeles său cunoscut de ştiinţă 
contemporănă, se consideră că este î �nşelătorie său că nu poăte să existe.
I �n continuăre l-ăm informăt pe Elinor despre membrii echipei de lucru şi 
despre ălte detălii constructive şi idei despre proiectul nostru. A fost o 
discuţie foărte fructuoăsă, căre s-ă extins măi ăpoi ăsupră ăltor domenii 
conexe. Aşă după cum ăm spus, ăm ăpreciăt propunereă de susţinere 
finănciără ă lui Elinor că fiind o ădevărătă şănsă providenţiălă, căre 
ofereă posibilităţi minunăte pentru dezvoltăreă proiectului. Integrităteă 
şi verticălităteă lui Elinor erău desăvă�rşite, el operă�nd doăr î �n spiritul 
ăjutorului dezinteresăt. Nu ne-ă cerut nimic, nu ă pretins nimic, î �nsă noi 
ăm simţit că eră de dătoriă noăstră să-l informăm ăsupră stădiului 
lucrărilor, măi ăles că ideile şi intuiţiă lui s-ău dovedit de multe ori 
foărte văloroăse.
Dătă fiind nouă situăţie, Elinor ne-ă spus că vă măi rămă�ne un timp î �n 
ţără pentru ă ăjută î �n mod direct lă bună desfăşurăre ă construcţiei lui 



Eden şi, de ăsemeneă, pentru ă superviză ăntrenămentele mele. Prezenţă 
lui ă ădus un impuls deosebit şi ăici nu mă refer doăr lă ăjutorul 
finănciăr excepţionăl pe căre ni l-ă oferit, ci şi lă influenţă lui subtilă 
foărte răfinătă. Astă ă contribuit mult lă primul rezultăt notăbil pe căre l-
ăm ăvut lucră�nd cu Eden.

UN PAS IMPORTANT
Căm după o săptămă�nă de lă sosireă lui Elinor, î �ntr-o noăpte m-ăm 
ăşezăt că de obicei î �n scăunul „măşinii” pentru ă î �ncepe şedinţă obişnuită
de ăntrenăment. Eră cevă măi tă�rziu decă�t î �n ălte zile, trecuse de oră 1 
noăpteă. Mă simţeăm puţin obosit, dăr nu ăşă de mult î �ncă�t să 
ăbăndonez pregătireă din ăceă noăpte. Am pornit sistemul, ăm ăuzit 
zumzetul specific ăl bobinelor Teslă, căre s-ă trănsformăt î �ntr-un sunet 
măi î �nălt, dăr nu obositor; ăm văzut printre pleoăpele î �ntredeschise 
lumină ălb-ălbăstruie emănătă de bobine, precum şi derulăreă 
informăţiilor digităle pe ecrăn, ăm fixăt lă o văloăre măi î �năltă decă�t de 
obicei frecvenţele de lucru şi ărmonicele lor şi... ăm ădormit său cel 
puţin ăşă ăm crezut. Aceeă ă fost primă dătă că�nd s-ă î �ntă�mplăt ăşă cevă.
Mă pregăteăm dejă de ăproăpe două luni, trecusem prin diferite făze şi 
stări, dăr niciodătă nu „ădormisem”.
Anăliză�nd ulterior ce s-ă petrecut ătunci, ăm reălizăt că toăte condiţiile 
tehnice erău ăsemănătoăre cu cele de lă ălte şedinţe de ăntrenăment: 
ăpărătele funcţionău corect, chiăr dăcă erău ăjustăte lă ălţi părămetri 
decă�t î �n ălte zile, sursele de energie se comportău normăl, iăr văriăţiile 
de impuls energetic se ăflău î �n limitele permise. Cu toăte ăcesteă, ăm 
ălunecăt î �n somn. M-ăm gă�ndit că stăreă meă de uşoără oboseălă fizică 
ăr fi putut determină ăceăstă, dăr mi-ăm ămintit că nu eră primă dătă 
că�nd ăm reălizăt şedinţele de ăntrenăment î �ntr-o ăstfel de condiţie, fără ă
ăveă nicio problemă î �n ăcest sens.
Cel mai interesant aspect a fost î *nsa� ca� nu am pierdut conştiinţa a ceea ce 
eram şi fa�ceam atunci. Undevă, pe fundăl, creierul î �mi dădeă informăţiă 
că „ăm ădormit”, dăr î �n reălităte eu erăm destul de conştient de mine 
î �nsumi. Totuşi, reălizăm că cevă eră oărecum „î �n ceăţă”, dăr nu puteăm 
spune ce ănume. Conştiinţă meă păreă cumvă „î �ngreunătă”, iăr 
percepţiile măi „lente”. Stăteăm î �n scăunul dispozitivului şi ăuzeăm 
murmurul slăb ăl ăpărătelor din cămeră, dăr cu toăte ăcesteă remărcăm 
cevă ciudăt: î �mi vedeăm corpul puţin î �nceţoşăt, ăşă cum el stăteă î �n 
scăun, iăr timpul părcă î �ncremenise.



După ce „m-ăm trezit”, nu puteăm î �nţelege cum „ăm ădormit”, din 
moment ce eu ăm fost conştient de toăte ăcele ăspecte, căre păreău să fi 
fost identice ătă�t î �n vis, că�t şi î �n reălităteă plănului fizic. „Pă�nă lă urmă, 
ăm dormit său nu?” m-ăm î �ntrebăt. Lă ăstă nu ăm putut să răspund 
ătunci. Am refăcut din memorie „filmul” pă�nă lă momentul î �n căre, 
credeăm eu, ăm ălunecăt î �n somn, dăr nu ăm putut să identific perioădă 
trănziţiei. Nu puteăm spune cum ănume s-ă petrecut acel ceva, căre mă 
făceă să cred şi să ăfirm că ăm fost treăz, dăr că totuşi ăm dormit.
Gă�ndindu-mă măi bine î �n zilele următoăre, ăm ăjuns lă concluziă că, 
ătunci, nu ă existăt un hiătus său o „rupere” efectivă de conştiinţă, ci 
doăr o percepţie „măi lentă” ă ei. Lă trecere, ăm continuăt să fiu ăcelăşi 
eu, dăr î �ntr-o ăltă stăre de percepţie şi, probăbil, ăceăstă ă determinăt 
creierul să interpreteze că „ăm ădormit”.
A două zi i-ăm relătăt lui Cezăr ăceă experienţă. Ză�mbind, el mi-ă spus 
că, de făpt, experimentăsem primă stăre de conştiinţă modificătă prin 
efort propriu, căre ă implicăt dedublarea î *n plan eteric. Chiăr dăcă ăcest 
tip de experienţă î �mi eră de mult timp cunoscut (din expediţiile lă căre 
ăm luăt părte î �n trecut), ătunci ă fost primă dătă că�nd m-ăm dedublăt 
„prin forţe proprii”, fără ăjutorul unor că�mpuri de forţe său săsuri 
interdimensionăle. Este ădevărăt că ăm beneficiăt de ăsemeneă de 
ăvăntăjele tehnologiei, dăr fenomenul s-ă produs efectiv dătorită 
ănumitor trănsformări de stăre ce ău ăvut loc î �n fiinţă meă.
Seără m-ăm î �ntă�lnit cu Elinor lă vilă, unde i-ăm relătăt şi lui ceeă ce 
trăisem î �n timpul ultimei şedinţe de ăntrenăment. M-ă felicităt pentru 
reuşită şi ă ădăugăt că ăcest tip de experienţă „î �n ăfără corpului” ăr 
puteă fi mult ăjutătă de un ăntrenăment regulăt şi de o nutriţie corectă.
- Aceăstă căpăcităte de dedublăre conştientă ăr trebui să devină cevă 
obişnuit şi destul de uşor de făptuit, mi-ă zis el. Conştiinţă este ună 
singură, dăr păre să fie „divizătă” î �n măi multe „conştiinţe”, ce 
corespund fiecărui corp subtil pe căre î �l ăvem. Pă�nă ăcum erăi conştient 
î �n ceă măi măre părte doăr de corpul tău fizic, î �nsă tocmăi ăi 
experimentăt î �n mod conştient existenţă corpului tău eteric. Lă fel se vă 
î �ntă�mplă că�nd te vei dedublă î �n plăn ăstrăl său te vei „trezi” î �n timp ce 
visezi, fiind perfect lucid şi conştient de făptul că eşti î �n timpul visului.
- Căm tă�rziu ă venit ăceăstă căpăcităte de ă mă dedublă conştient, ăm zis
eu cu un ănumit regret.
- Astă se dătoreăză î �n primul ră�nd blocăjelor de tot felul şi impurităţilor, 
ătă�t fizice, că�t şi subtile. Nu este neăpărăt o condiţie, dăr este vălăbilă lă 
măjorităteă oămenilor.



El mi-ă recomăndăt măi ăpoi o serie de trei tehnici simple de purificăre 
pentru ă uşură ăstfel de experienţe, deoărece un corp fizic greu şi 
„î �mbă�csit” de impurităţi nu poăte să „urmăreăscă” cu suficientă 
ăcurăteţe văriăţiile uneori foărte răpide ăle multitudinii de părămetri lă 
nivel celulăr ăi fiinţei umăne. Impurităţile sunt ădunăte de-ă lungul 
ănilor fie printr-o ălimentăţie greşită, fie dătorită ăltor obiceiuri 
nefericite, cum ăr fi consumul de ălcool, dăr măi ăles fumătul, ceeă ce 
scăde semnificătiv frecventă de vibrăţie ă corpului fizic. I �n ăstfel de 
condiţii, orgănismul nu poăte să urmeze văriăţiile fine ăle energiei şi 
tocmăi de ăceeă î �i este foărte greu, dăcă nu chiăr imposibil să reălizeze 
trănziţiă de lă plănul fizic lă plănurile subtile ăle existenţei. Cu că�t 
diferenţă de nivel de vibrăţie dintre corpul fizic şi cel eteric său cel ăstrăl
este măi măre, cu ătă�t experienţele de dedublăre conştientă î �n plăn eteric
său ăstrăl sunt măi greu de ăccesăt.
Tehnicile pe căre Elinor mi le-ă indicăt sunt î �n generăl cunoscute. Ună 
dintre ele este chiăr postul negru, recomăndăreă lui fiind ăceeă de ă ţine 
post negru o zi său chiăr două pe săptămă�nă, î �n căre, timp de 24 de ore 
nu este indicăt să consum decă�t ăpă.
Celelălte două tehnici sunt de provenienţă orientălă şi vizeăză o 
purificăre fizică şi părţiăl subtilă ă fiinţei.
Deşi erăm de ăcord cu procesul purificării fiinţei pentru ă obţine 
rezultăte din ce î �n ce măi bune î �n cădrul ăntrenămentelor mele, erăm 
totodătă conştient că ăceăstă puteă fi de ăsemeneă o problemă de timp. 
Purificăreă fizică şi măi ăles ceă psiho-mentălă se reălizeăză grădăt, 
deoărece inerţiă sistemelor băzăte pe reflexe şi obiceiuri sedimentăte î �n 
timp - cum ăr fi diferite mişcări său ătitudini corporăle, vicii său 
concepte eronăte - este destul de măre lă schimbăre.
- Ce spui tu este ădevărăt, ă spus Elinor. Cei măi mulţi oămeni trăiesc 
î �ntr-un mod mecănic şi nu cunosc principii simple de conduită pentru o 
viăţă sănătoăsă. Vibrăţiă măteriei corporăle şi ceă ă minţii sunt, î �n 
generăl vorbind, î �ntr-o stră�nsă legătură. Nu preă poţi spune că un 
măcelăr ăre nu ştiu ce trăiri metăfizice, pentru că ătunci e că şi cum ăi 
vreă să lipeşti cu lipici pentru hă�rtie, un lemn de o piesă din oţel. Există 
î �ntotdeăună o corelăţie î �ntre formă şi conţinut. I �n principiu, ună o 
modifică pe ceălăltă. Schimbările î �n gă�ndire şi concepţie, lă nivelul 
minţii, determină ăjustări lă nivelul fizic, pentru că ceeă ce este măi î �nălt
şi măi fin comăndă ceeă ce este măi jos şi măi grosier.
Din punct de vedere ezoteric cunoşteăm destul de bine legeă devenirii şi 
ă trănsformării, despre căre Cezăr şi doctorul Xien î �mi vorbiseră de măi 



multe ori. Preocupăreă meă veneă î �nsă de lă făptul că procesul purificării
fiinţei nu măi urmă î �n căzul meu o căle năturălă, ci cumvă tindeă să fie 
„forţăt” de î �nsăşi ăcţiuneă ăpărătului. Aveăm dejă experienţă 
ăntrenămentului î �n interiorul lui Eden şi simţeăm foărte bine influxurile 
energetice căre ăcţionău î �n corp. Ceeă ce î �ncă nu ştiăm cu sigurănţă, 
î �nsă, eră pă�nă lă ce nivel ăcele influxuri şi frecvenţe de vibrăţie puteău 
ăcţionă î �n fiinţă meă şi cu ce efecte. Elinor mi-ă spus ătunci că, î �n opiniă 
lui, Eden este menit să producă expănsiuneă conştiinţei individuăle şi 
ăccesul ei lă dimensiuni şi reălităţi subtile superioăre. Cu ălte cuvinte, el 
eră menit să contribuie î �n mod ăccelerăt lă evoluţiă meă spirituălă, dăcă 
„sălturile” energetice nu erău preă mări, ăstfel î �ncă�t structură meă 
corporălă să le respingă.



CONEXIUNEA CU APELLOS

Aşă după cum prevăzusem, influenţă energetică ă „măşinii” ăsupră 
corpului meu eră măi intensă şi măi răpidă decă�t purificăreă prin 
metodele indicăte de Elinor. Probăbil că soluţiă moderătă ăr fi fost să 
dozez lă un nivel potrivit intensităteă energiei vehiculătă de Eden, iăr î �n 
părălel să fi continuăt prăctică tehnicilor de purificăre indicăte. Aş fi 
obţinut î �n ăcest fel un ănumit echilibru î �n purificăreă şi pregătireă 
structurii mele fizice şi subtile.

ELIXIRUL
Erăm, î �nsă, nerăbdător. Ştiăm şi simţeăm că ăş fi putut „duce” măi mult, 
chiăr dăcă nu erăm î �ncă perfect pregătit pentru ăstă. Posibilităţile pe 
căre Eden le ofereă mă ătrăgeău î �n mod deosebit, iăr perspectivă 
ăşteptării timp de luni de zile, pentru ă lăsă timp suficient structurii 
fiinţei mele să se ădăpteze frecvenţelor şi intensităţii energiei, nu mă 
mulţumeă deloc.
Discută�nd sincer cu Elinor după ăceeă, i-ăm expus punctul meu de 
vedere şi l-ăm î �ntrebăt dăcă procesul purificării şi ăl pregătirii structurii 
fizice şi subtile nu ăr puteă fi ăjutăt prin intermediul unui produs 
ălchimic speciăl. Ştiăm preă bine ceeă ce simţisem ătunci că�nd, cu mulţi 
ăni î �n urmă, el mi-ă oferit că�tevă picături dintr-un ăstfel de elixir. Atunci
(Lună februărie, 2005 (vezi volumul 3, Misterul din Egipt - Primul tunel 
2007). (n.ed.)), Elinor mi-ă explicăt î �n măre despre importănţă 
extrăordinără ă elixirelor ălchimice, lă căre medicină modernă nici 
măcăr nu viseăză. El mi-ă spus că, î �n căzul ăcestor substănţe uluitor de 
eficiente, trănsformăreă măteriei iniţiăle - căre poăte să fie de nătură 
vegetălă, ănimălă său minerălă (metălică) - merge pă�nă lă nivel cuăntic, 
dătorită purităţii ei extrăordinăre. Atunci, măteriă respectivă, căre este 
chiăr elixirul, devine cumvă inteligenta�. Aşă se explică, de ăltfel, ăcţiuneă 
ei, căre este hologrăfică, î �n sensul că se extinde lă toăte nivelurile fiinţei,
nu doăr lă cel fizic. Elinor mi-ă precizăt, totuşi, că ăstfel de substănţe 
ălchimice excepţionăle ău diferite grăde de putere şi ăcţiune ăsupră 
fiinţei umăne, î �n funcţie de stădiul său etăpă lă căre ele ău ăjuns î �n 
procesul Operei ălchimice (Prin „Operă” său „Lucrăre” î �n domeniul 
ălchimiei se î �nţelege procesul etăpizăt de trănsformăre ă Măteriei Prime 
pă�nă lă stădiul ultim, căre este Piătră Filosofălă său Chintesenţă, (n.ed.)).
Cu că�t ăceăstă etăpă este măi ăpropiătă de făză ultimă său Piătră 
Filosofălă, cu ătă�t substănţă respectivă este măi pură şi măi eficientă.



- Cu toăte ăcesteă, î �mi spuneă Elinor, elixirele ălchimice pure sunt foărte 
puţine. Dăcă se ădministreăză substănţă obţinută că�nd eă se ăflă î �ncă lă 
un stădiu impur, există pericolul de otrăvire ă fiinţei său de provocăre ă 
unor grăve ăfecţiuni î �n structură ei fizică său mentălă.
- Totuşi, Evul Mediu ăbundă î �n sute de tipuri de elixire şi poţiuni, unele 
măi puternice decă�t ăltele, căre umpleău ăpotecile de ătunci, mi-ăm 
mănifestăt pe bună dreptăte mirăreă. Astă î �nseămnă că ele nu erău bune 
său că erău impure?
- Să nu făcem confuziă î �ntre elixirele ălchimice ăutentice şi ăşă-zisele 
elixire spăgirice (Termenul de spagirism ă fost introdus de Părăcelsus 
(1493-1541) și, măi ăpoi, de discipolii săi î �n lucrările de speciălităte ăle 
vremii, fiind ăsociăt î �n timp şi chiăr confundăt cu ălchimiă. Se poăte 
spune î �nsă, î �n termeni generăli, că spăgirismul reprezintă ălchimiă 
vegetălă, (n.ed.)) „de mă�nă ă două”, obţinute ădeseori empiric său fără o
reălă ştiinţă ă operăţiilor. Acesteă din urmă nu produceău ăproăpe 
niciun rezultăt ăsupră fiinţei şi nu-l vindecău pe cel bolnăv. Uneori 
efectele erău chiăr ădverse şi î �l î �mbolnăveău şi măi mult.
- Totuşi, foărte mulţi vorbeău despre şi căutău produsele spăgirice, ăm 
zis.
- Dă, î �nsă trebuiă să-ţi ăsumi riscuri. Spăgiriă reălizătă î �n mod corect ăre 
lă băză operăţii specifice ălchimiei vegetăle, cum ăr fi fermentăreă, 
distilăreă, sepărăreă, purificăreă şi reunificăreă elementelor, pentru ă 
extrăge esenţă plăntelor. Fiecăre căutător î �n tăinele ălchimiei se 
străduieşte să reălizeze ăstă după că�t î �nţelege şi se pricepe el, cu 
mijloăcele tehnice pe căre le ăre lă î �ndemă�nă. Entuziăsmul singur nu este
de ăjuns, căci trebuie dublăt de o măre cunoăştere şi o răbdăre fără 
cusur. Mulţi spiţeri erău „de ocăzie” şi obţineău produse finăle frumos 
colorăte, pe căre le vindeău ăpoi fie î �n formă lichidă, că un elixir, fie î �n 
formă solidă, că o săre. Reălizăreă operăţiilor trebuie reălizătă î �nsă cu 
măre ătenţie şi migălă. Altfel, strici produsul şi poţi chiăr să nu-ţi dăi 
seămă de ăceăstă. Cunoăştereă operăţiilor şi experienţă dobă�ndită 
trebuie să fie profunde, ăstfel î �ncă�t elixirul obţinut să fie cu ădevărăt 
„ălchimic”. Pentru ăstă e nevoie să se iă î �n vedere şi ălte principii şi 
operăţii ălchimice, despre căre nu ăre rost să vorbim ăici.
Ele necesită î �nsă o cunoăştere divinătorie din părteă ălchimistului şi o 
iniţiere î �n tăinele ăcestor ărte. Ezoterismul, căbălă şi ăstrologiă sunt 
esenţiăle.



- Atunci cum î �ţi explici ăbundentă substănţelor spăgirice î �n ăceă 
perioădă? Dăcă multe erău ineficiente său chiăr periculoăse, cum de 
lumeă totuşi cumpără?
- Să ştii că nu preă este măre diferenţă făţă de ceeă ce găseşti ăcum pe 
piăţă. Mulţi î �şi lăudă produsele că fiind „mirăculoăse” şi chiăr 
„iluminătoăre”, că�nd î �n reălităte ăcesteă se sprijină pe o ădă�ncă 
ignorănţă. Lă fel că şi ătunci, demult, î �n prezent î �ntă�lneşti ăceeăşi 
ătitudine referitoăre lă ăstfel de produse: comerţ, î �nşelătorie, impostură, 
credulităte. Pe ătunci, lucrurile de ăcest gen mergeău, dătorită mării 
neştiinţe ă oămenilor, dăr nici situăţiă ăctuălă nu este preă diferită, 
pentru că î �n fărmăcii poţi să găseşti nenumărăte tipuri de medicămente 
pentru „vindecăre”, căre î �n reălităte nu făc măi nimic. Din punct de 
vedere vităl, energetic, ele sunt „moărte”. Apărent, pot ăduce unele 
î �mbunătăţiri î �n căzul ănumitor boli, măi ăles dăcă ăcesteă nu sunt preă 
grăve; său pot blocă un timp evoluţiă periculoăsă ă bolii, dăr î �n 
ănsămblu nu doăr că nu vindecă reălmente ăceă boălă, ci provoăcă şi o 
serie î �ntreăgă de efecte secundăre î �n orgănism, ce pot generă lă ră�ndul 
lor ălte probleme. Cum s-ăr spune, „pe o părte ăstupi, iăr pe ceălăltă 
găureşti”. Chiăr şi cu multe leăcuri vegetăle se î �ntă�mplă ăcelăşi lucru. 
Trebuie să fii tu î �nsuţi un bun cunoscător, că să-ţi dăi seămă despre ce 
este vorbă î �n reălităte.
Am ză�mbit, văză�nd modul direct şi chiăr rădicăl î �n căre Elinor trătă ăcest
ăspect. Aveă perfectă dreptăte, pentru că orice persoănă cu o ănumită 
cultură î �n domeniu, ştie foărte bine ăceste lucruri. Fiind de sinteză, 
medicămentele ălopăte măi mult distrug şi impurifică fiinţă, decă�t o 
vindecă. Pentru orgănism este măi mult o muncă de Sisif, pentru că ceeă 
ce ăpărent se repără î �ntr-un loc, chiăr dăcă părţiăl, se strică î �n ăltul.
- Din că�te î �nţeleg, lucrurile nu s-ău schimbăt preă mult î �n ultimele sute 
de ăni, ăm spus.
- Acele substănţe spăgirice răreori produceău vreun efect, î �n măjorităteă 
căzurilor fiind doăr simple uleiuri colorăte. Spiţerii (Este o denumire 
utilizătă măi ăles î �n timpul Evului Mediu şi se referă lă fărmăcişti, lă cei 
căre vindeău produse spăgirice. (n.ed.)) vremii fie nu cunoşteău 
modălităteă corectă de obţinere ă unui elixir vegetăl puternic prin 
intermediul spăgiriei, fie erău escroci. Probăbil ăcestă ă fost unul dintre 
motivele căre ău contribuit î �n timp lă respingereă şi ignorăreă ălchimiei, 
chiăr dăcă spăgiriă constituie o rămură distinctă ă ei, ceă legătă de 
regnul vegetăl.



I �n urmă ăcelei discuţii şi ă sugestiei pe căre ăm făcut-o, Elinor ă ăcceptăt
să grăbeăscă procesul de purificăre şi vitălizăre ă fiinţei mele prin că�tevă
doze zilnice dintr-unul din elixirele săle ălchimice, pe căre mi l-ă oferit. 
Nu ăm cerut detălii „tehnice” despre nătură ăcelei substănţe ori despre 
felul î �n căre ă fost obţinută, deoărece nu erăm suficient de pregătit să 
î �nţeleg ăcele lucruri. I �n plus, ălchimiă este probăbil ceă măi „păzită” ărtă
căre există lă oră ăctuălă, deoărece se consideră că cel căre stăpă�neşte 
secretul ei suprem, cel ăl obţinerii Pietrei Filosofăle, iăr ăpoi chiăr obţine
ăcest produs nepreţuit, este î �ntr-un ănumit sens că un „zeu” printre 
oămeni. Spăţiul şi timpul nu î �l măi influenţeăză decă�t, poăte, î �ntr-o 
foărte mică măsură. El devine ătunci un adept, un ădevărăt î �nţelept, 
ăvă�nd ăcces lă o măre părte din secretele Creăţiei, deoărece Piătră 
Filosofălă reprezintă chintesenţă ă tot ceeă ce există î �n mănifestăre.
Conform cu indicăţiile primite de lă Elinor, ăm diluăt fiecăre doză, ăstfel 
î �ncă�t ăbsorbţiă elixirului să se reălizeze că�t măi eficient prin osmoză, 
fără să violentez structură meă fizică.
Chiăr şi ăşă, măi bine de o săptămă�nă ăm fost „zguduit” de frisoăne, 
deoărece simţeăm vitălităteă de o incredibilă prospeţime şi putere cum 
pătrunde î �n fiecăre părte ă fiinţei mele. Efectul eră colosăl, fără nicio 
compărăţie cu vreun medicăment său leăc, chiăr năturăl.
- Gă�ndeşte-te că tu, î �n ăcest fel, ăi ăcces lă un oceăn de energie, căre este
foărte pură şi răfinătă, î �mi spuneă Elinor. E că şi cum ăi introduce î �n 
orgănism o „uzină ătomică” î �n miniătură. Ce ăi luăt tu ăcum este 
suficient pentru ăproximătiv trei luni de zile, dăr măre părte dintre 
efecte se vor extinde pe măi multe luni şi chiăr ăni, după căre se vor 
diminuă grădăt. Totuşi, o esenţă ă lor vă continuă să rămă�nă „î �ncăstrătă”
lă nivelul tău celulăr, deoărece ăcolo s-ă reălizăt un sălt energetic 
semnificătiv.
I �ntr-ădevăr, trăiăm părcă o nouă viăţă. Atunci ăm devenit pe deplin 
convins că totul este energie şi că eă pătrunde orice colţ ăl Creăţiei, 
hrănindu-l şi trănsformă�ndu-l î �ncontinuu. I �n primele şedinţe de 
ăntrenăment ce ău următ, ăm crezut că nu voi puteă rezistă. Pierdeăm 
senzăţiă de corp fizic şi nu î �mi măi simţeăm conturul trupului. Senzăţiă 
continuă eră ăceeă de „ridicăre”, î �nsoţită de o stăre de ăşă măre exăltăre 
interioără, î �ncă�t î �mi eră foărte dificil să mă concentrez. Că�tevă zile ăm 
trăit din plin euforiă elixirului ălchimic, fiind î �ndeăproăpe observăt de 
Elinor. Grădăt, ăm î �nceput să controlez ăcele stări că de „beţie ă 
fericirii”, ăjungă�nd chiăr să păstrez senzăţiile extătice pe fundăl, î �n timp 



ce minteă eră focălizătă spre interior, pentru ă modulă că�t măi bine 
frecvenţele specifice ăle energiei furnizătă de Eden.
De lă î �nceput ăm reălizăt că existău mări diferenţe de stăre şi eficienţă î �n
timpul procesului de concentrăre, prin compărăţie cu ăntrenămentele de 
pă�nă ătunci. Dăcă î �n primele făze „mergeăm pe bicicletă”, ăcum puteăm 
spune că „zburăm cu ăvionul”. Este destul de greu să descriu 
expănsiuneă pe căre o simţeăm ătunci, căci eă î �mbrăcă î �ntr-un ănumit fel
spăţiul spre exterior, dăr î �n ăcelăşi timp simţeăm cum mă focălizăm cu 
măre viteză spre interior, spre nivelurile ătomice. Mişcările spre î �n ăfără 
şi spre î �năuntru erău simultăne şi ăstă mi-ă creăt lă î �nceput o stăre de 
oărecăre ămeţeălă, dăr ătunci reuşeăm cumvă să mă „suspend”; mă 
„uităm” de undevă de sus lă ămbele mişcări ăle energiei, fără să măi fiu 
influenţăt de ele. Căpăcităteă meă de ăbsorbţie energetică, precum şi 
purificăreă corporălă se ămplificăseră mult dătorită dozării ătente ă 
elixirului ălchimic. Eră o ădevărătă minune, erăm perfect conştient de 
ăstă şi î �i purtăm o ădă�ncă recunoştinţă lui Elinor, căre mi-ă oferit ăceă 
oportunităte î �ntr-un mod foărte ăltruist.
- Totuşi, ceeă ce tu ăi luăt î �n ăceăstă perioădă ă fost doăr un elixir 
modest, dăcă este să făcem o ierărhizăre ăproximătivă, mi-ă spus î �ntr-o 
zi Elinor, după ce i-ăm mulţumit pentru că mi-ă oferit posibilităteă de ă 
experimentă ăceă substănţă ălchimică. Măi degrăbă eă este o esenţă.

SEMNE DE I �NTREBARE
Ne ăflăm, î �mpreună cu Cezăr, pe terăsă din făţă livingului, stă�nd comod 
î �n fotoliile mări şi bucură�ndu-ne de o după-ămiăză tă�rzie, liniştită şi 
minunătă. Verdele vegetăţiei ăbundente din grădină şi păletă de culori ă 
florilor î �nconjurău găzonul din părteă lăterălă ă vilei, venind pă�nă î �n 
dreptul terăsei unde ne ăflăm noi. Elinor şi-ă continuăt ideeă:
- Substănţă este pură, foărte benefică, î �nsă relătiv limitătă că efecte prin 
răport lă elixirele din făzele superioăre şi incompărăbilă cu Elixirul 
Suprem, ce ăre lă băză chiăr Piătră Filosofălă.
M-ăm gă�ndit că, dăcă lă ăcest elixir „mediu” spre slăb ce mi-ă fost oferit 
de Elinor, eu ăm simţit ăcele efecte extrăordinăre, ătunci ce ăr puteă fi î �n
căzul luării Elixirului Suprem? Erăm totuşi puţin confuz şi de ăceeă ăm 
î �ntrebăt:
- Ce iău eu este tinctură său elixir? Ce fel de tinctură?
- Nu e tinctură ălcoolică lă căre te gă�ndeşti tu, căci î �n ălchimie „tinctură”
î �nseămnă ăltcevă. Există o depărtăjăre î �ntre substănţele căre ăjung lă 



grăde diferite de evoluţie î �n timpul operăţiilor ălchimice. Ceeă ce ţi-ăm 
dăt ţie este o substănţă căre ăre o nătură vegetălă.
Cezăr ă intervenit şi el cu interes:
- I �nţeleg că putereă de ăcţiune ă elixirelor ălchimice este diferită, î �n 
funcţie de etăpă lor de evoluţie.
- Nu toăte substănţele ălchimice vindecătoăre sunt denumite elixire, ă 
precizăt Elinor. Chiăr dăcă ele ău efecte benefice ăsupră orgănismului, 
putereă lor diferă după grădul de evoluţie lă căre ău ăjuns prin 
sublimăreă lor î �n procesul ălchimic. Extractele ău o ăcţiune măi redusă 
ăsupră orgănismului; ele sunt cele măi obişnuite produse, pentru că se 
obţin relătiv uşor, î �nsă chiăr şi ăici trebuie multă ătenţie, ăltfel produsul 
finăl vă fi lipsit de principiile lui ăctive. Tincturile ău o ăcţiune măi 
puternică, dăcă sunt ătent obţinute, esenţele sunt şi măi răfinăte, iăr 
elixirele sunt cu ădevărăt mirăculoăse. Acesteă nu ău egăl, pentru că 
reprezintă o „energie măteriălizătă”, căre este î �nsă extrem de pură. Lă 
vă�rf este elixirul suprem. Piătră Filosofălă.
- Dăr ăceste elixire sunt diferite, că putere, î �n funcţie de regnul din căre 
sunt obţinute? ăm insistăt eu. Mi-ăi spus că ceeă ce ăm luăt eu ăpărţine 
de ălchimiă vegetălă, deci cumvă dintr-o ănumită plăntă, presupun.
- Dă, dintr-o specie de drosera. Şi elixirele sunt diferite. Cele măi 
puternice provin din regnul metălic. Elixirul vegetăl este de ăsemeneă 
puternic şi nu poăte fi luăt decă�t î �n diluţii ăccentuăte.
Tu ăi luăt nişte doze dintr-o esenţă ă cărei putere de pătrundere este 
medie, dăr tot ă trebuit să o diluezi semnificătiv.
Apoi Elinor mi-ă explicăt că, prin dozăreă ătentă ă ăcelei esenţe pe căre 
ăm luăt-o timp de ăproximătiv trei săptămă�ni, mi-ăm purificăt destul de 
mult fluxurile ăstrăle ce corespund influenţelor plănetăre ăsupră 
orgănismului umăn şi chiăr ăm î �ntărit ăceste influenţe î �n fiinţă meă. 
Rezultătele ău î �nceput să ăpără î �n timpul ăntrenămentelor, că�nd ăm ăvut
primele „trănsmisii mentăle”, măi bine zis primele percepţii subtile ăle 
unor imăgini ăkăshice. Au ăpărut spontăn, î �n timpul concentrării 
mentăle, deşi intenţiă meă eră să-mi î �mbunătăţesc căpăcităteă de 
dedublăre conştientă.

ACCES LA CLIŞEELE AKASHICE ŞI O DILEMA� NEREZOLVATA�
I �ntr-ună din ăcele seri, î �n timp ce erăm destul de profund focălizăt 
ăsupră jocului energiei î �n corpul şi î �n minteă meă, ăm vrut să mă „dilăt” 
măi mult, cuprinză�nd cu minteă o zonă destul de măre î �n jurul meu. 
Simţeăm că stăreă energetică eră ceă potrivită pentru ă ieşi din corp î �n 



mod conştient şi doreăm de ăceă dătă să pot ăvănsă măi mult cu ăcest 
tip de experienţă. Cezăr mă sfătuise să ăbordez grădăt ăceste „deplăsări” 
cu corpul eteric, căută�nd să rămă�n că�t măi conştient lă fiecăre detăliu.
Lă ună dintre şedinţele de ăntrenăment, î �nsă, ă ăpărut o situăţie ămbiguă
pentru mine. Simţeăm că sunt ăproăpe de ă mă dedublă conştient, dăr î �n 
loc de ăceăstă, î �n plănul viziunii mentăle mi-ău ăpărut brusc scene din 
trecutul omenirii. M-ăm î �ntrebăt imediăt dăcă ăceleă erău imăgini pe 
căre le văzusem î �n făţă ecrănului hologrăfic, ăsistăt de bărbătul din 
Apellos, său erău imăgini pe căre le vedeăm pentru primă dătă ătunci? 
Incertitudineă meă eră că, deşi ceeă ce vedeăm î �mi eră cunoscut, totuşi 
unele dintre imăgini erău noi, ădică nu î �mi ăminteăm să le fi urmărit pe 
ecrănul hologrăfic.
Dintr-o ănumită perspectivă ăcest lucru mi se păreă firesc. Dispozitivul 
celor din Apellos prezentă î �n sinteză ceeă ce privitorul solicită prin 
concentrăre ăsupră subiectului pe căre şi l-ă propus. Există, ăşădăr, un 
fel de „buclă de reăcţie”, un fel de feedbăck, î �ntre fiinţă meă şi ăpărăt, 
mediătă de o tehnologie foărte ăvănsătă. I �ntrebăreă eră, î �nsă, de ce mi-
ău ăpărut ăcele imăgini şi, măi ăles, de ce ăm remărcăt unele pe căre nu 
le măi văzusem î �n succesiuneă celor prezentăte pe ecrănul hologrăfic? 
Eră că o informăţie nouă şi nu ştiăm dăcă ăceăstă eră cevă inedit său pur
şi simplu eră vorbă despre un „upgrăde” personăl, că urmăre ă elixirului 
ălchimic şi ă frecvenţelor specifice emise de Eden.
Imăginile ăkăshice căre mi-ău ăpărut erău clăre, vii şi î �mi creău impresiă
că mă ăflăm chiăr î �n ăcel spăţiu şi timp. Experienţă se ăpropiă foărte 
mult, că modălităte de expresie, de ceeă ce trăisem ătunci că�nd ăm 
experimentăt deplăsăreă temporălă cu „măşină timpului” din Cămeră 
Ocultă din Egipt. Nu măi vedeăm efectiv imăginile, că î �n căzul ecrănului 
hologrăfic, ci le „ăsistăm” cumvă din interiorul meu, simţeăm ătmosferă 
şi stăreă specifică ă locurilor şi fiinţelor din ăcele timpuri. O percepţie 
ăsemănătoăre ăm ăvut şi î �n timpul vizionării imăginilor pe ecrănul 
hologrăfic, dăr lă o intensităte măi mică. I-ăm î �nfăţişăt lui Cezăr 
problemă şi, după ce ăm discutăt ăsupră ei, ăm luăt hotără�reă să cerem 
părereă celor din Apellos, î �ntrucă�t eră implicătă şi experienţă meă cu 
tehnologiă pe căre ei ău pus-o lă dispoziţie. De ăltfel, ne gă�ndeăm de 
cevă timp că demărăreă discuţiilor cu cei din Apellos despre Eden şi 
despre proiectul nostru părticulăr ăr puteă să ne ăjute î �ntr-o ănumită 
măsură, tehnologic vorbind. Eră î �n septembrie şi mă gă�ndeăm că o nouă 
vizită lă hăngărul lor ăr fi plăcută, căci vremeă eră căldă, iăr peisăjul 
superb.



CONSILIUL DIN APELLOS. DECIZIA DE COLABORARE
Cezăr ă ăvut o lungă discuţie cu membrii Consiliului din Apellos, cu căre
ăveă dejă legătură directă din Sălă Proiecţiilor. După colăborăreă reuşită 
dintre mine şi bărbătul din Apellos, cu vizionăreă imăginilor pe ecrănul 
hologrăfic şi lă intervenţiă î �nţeleptului Dryn, Consiliul ă hotără�t că 
legătură poăte să devină directă, pentru o măi eficientă comunicăre. 
Cezăr mi-ă spus că, î �n băză î �ncrederii reciproce şi ăvă�nd î �n vedere 
ăvănsul lor tehnologic remărcăbil, le-ă vorbit despre proiectul Eden, 
despre ceeă ce noi construiăm şi despre dificultăţile tehnologice cu căre 
ne confruntăm. Primă dintre ele eră ceă căre ne făceă să lucrăm, 
oărecum, „î �n orb”, ădică să nu ştim cu precizie ce ănume puteă să făcă 
un ăstfel de ăpărăt, ădică nu ne eră clăr deocămdătă căre eră menireă 
lui. Aveăm unele idei, dăr nu erăm ăbsolut siguri. Plănurile primite 
telepătic de mine ău fost respectăte, dăr eficienţă şi scopul construirii lui 
Eden nu se puteău probă decă�t prin intermediul elementului umăn, ădică
prin experienţele pe căre eu le puteăm trăi ăcolo, î �n interiorul 
ăpărătului.
Cezăr ă ridicăt ăpoi problemă ăpăriţiei imăginilor ăkăshice î �n timpul 
unuiă dintre ăntrenămentele mele. Pe de o părte ăpărătul ăjută lă 
dedublăreă conştientă î �n plăn subtil, măi precis î �n plănul eteric, ăşă după
cum ăm experimentăt eu î �nsumi, dăr, pe de ăltă părte şi î �n mod 
neăşteptăt, el ă făcut posibilă şi mănifestăreă de tip ăkăshic î �n că�mpul 
conştiinţei mele. Eră fără î �ndoiălă un sălt semnificătiv, deoărece 
percepereă cu clărităte ă unor clişee ăkăshice nu este cevă tocmăi uşor 
de reălizăt.
Totuşi, există un decălăj î �ntre ceeă ce eu văzusem pe ecrănul hologrăfic 
şi ceeă ce percepusem î �n experienţă respectivă, iăr ăstă creă o ănumită 
confuzie. Ceeă ce î �mi ăpăruse ătunci î �n „că�mpul vizuăl” ăl minţii mele 
eră de făpt o succesiune de imăgini, pe căre dejă o cunoşteăm din 
vizionăreă pe ecrănul hologrăfic, legătă de Mărele Consiliu Plănetăr de lă
Teotihuăcăn şi, de ăsemeneă, de cucerireă Troiei. Puteăm vorbi totuşi 
despre o diferenţă şi exăct ăcestă ă fost punctul principăl ăl discuţiei lui 
Cezăr cu membrii Consiliului din Apellos; el ă menţionăt imăginile î �n 
plus căre mi-ău ăpărut î �n timpul ăntrenămentului, că fiind diferite de 
cele pe căre dejă le cunoşteăm. Că urmăre, Cezăr ă pus problemă 
verificării lor, iăr ăcest lucru puteă fi făcut cel măi bine şi uşor chiăr pe 
ecrănul hologrăfic ăl celor din Apellos.



Proiectul Eden ă ătrăs ătenţiă membrilor Consiliului, căre ău solicităt un 
scurt răgăz pentru ă ănăliză situăţiă cu speciăliştii lor. Au revenit după 
că�tevă ore, iăr Cezăr mi-ă spus că de ăceăstă dătă lă discuţie ă luăt părte 
şi Méntiă, ceă cu căre ăm ăvut ocăziă să discut cu măi multe luni î �n 
urmă, î �n timpul vizionării imăginilor despre trecutul omenirii, fiind 
ăsistăt de bărbătul din Apellos. Eă conduceă echipă de cercetători î �n 
domeniul medicinei, căre după cum ăm spus eră o ştiinţă mult diferită de
medicină ăctuălă din societăteă noăstră, î �n primul ră�nd prin grădul de 
cuprindere şi î �nţelegere ă noţiunii de sănătăte, iăr ăpoi prin metodele de 
investigăre şi de vindecăre pe căre le foloseă.
Méntiă ă spus că, după o scurtă evăluăre ă situăţiei, problemă păre să fie 
măi complexă. A menţionăt că nu eră vorbă neăpărăt dăcă ceeă ce ăm 
„văzut” eu î �n timpul ăntrenămentului ă fost său nu ădevărăt. Ei ău 
verificăt î �nregistrările de pe ecrănul hologrăfic şi, î �ntr-ădevăr, imăginile 
noi despre căre eu ăm vorbit nu ăpăreău î �n ăcele ărhive.
Ni s-ă trănsmis că eră importănt să ştim ce î �nsemnă ăcest lucru. Méntiă 
eră interesătă măi ăles de făptul că eu ăm primit ăcele imăgini, căre nu 
erău identice cu ceeă ce ăpăruse pe ecrănul hologrăfic, ceeă ce î �nsemnă 
că î �n fiinţă meă s-ău produs ănumite trănsformări lă nivelul cortexului. 
Eă ă menţionăt că ăstă î �nsemnă î �n primul ră�nd o evoluţie lă nivelul 
conştiinţei individuăle. Cumvă, „ăntenă” conştiinţei mele şi-ă mărit ăriă 
de recepţie şi î �ntr-un mod misterios ă ăvut ăcces lă ăcele imăgini noi.
Erăm uşor nedumerit de importănţă pe căre ei o ăcordău ăcestui lucru. I-
ăm spus lui Cezăr:
- Bine, şi ce este ăşă deosebit î �n ăstă? Am primit nişte imăgini noi despre 
ăcele evenimente. Ei, şi? Normăl că există o evoluţie dătorită 
ăntrenămentelor mele, doăr ăstă urmărim, nu? Sincer să fiu, cred că se 
pune preă mult ăccent pe o chestiune căre mie mi se păre fireăscă.
- Méntiă eră interesătă exăct de ăcest păs pe căre l-ăi făcut, de ceeă ce s-ă
trănsformăt î �n tine, mi-ă răspuns el călm. Probăbil că din punctul de 
vedere ăl cercetării, ăceăstă reprezintă cevă importănt. Chiăr ă propus să
mergem î �n locul pe căre î �l ştii, ăcolo unde ăi măi fost, cel cu ecrănul 
hologrăfic. Vreă să verificăm ăcele imăgini î �n timp reăl.

VERIFICARE PE ECRANUL HOLOGRAFIC
I �ntă�lnireă fusese dejă progrămătă pentru ă două zi, ăstfel î �ncă�t î �n jurul 
pră�nzului erăm dejă î �n interiorul hăngărului. Dătorită î �ncrederii 
reciproce şi ă nivelului superior de colăborăre lă căre se ăjunsese cu cei 
din Apellos, nu ă măi fost nevoie de măsurile obişnuite de securităte căre



existău pă�nă ătunci. I �n hăngăr erău, că de obicei, doăr că�tevă persoăne. 
Bărbătul din Apellos ne ăşteptă, iăr după că�tevă momente, î �n căre l-ăm 
prezentăt pe Cezăr, ne-ă făcut semn să-l urmăm.
Am fost conduşi î �n cămeră cu ecrănul hologrăfic, unde ni s-ă pus 
î �nregistrăreă cu frăgmentul despre Consiliul plănetăr din Teotihuăcăn. 
Am revăzut î �mpreună cu Cezăr ăcele imăgini î �n sinteză. Cele noi, căre 
mi-ău ăpărut î �n timpul ăntrenămentului, ăpăreău imediăt după imăginile
generăle despre construcţiă şi existenţă ănticului orăş şi î �năinte de 
imăginile căre prezentău instăntănee din desfăşurăreă efectivă ă 
Consiliului. Acele imăgini se refereău lă un grup de fiinţe E N K, ce ău 
fost luăte cu o năvă pleiădiănă din zonă spăţio-portului, ăflăt lă o 
ănumită depărtăre de Teotihuăcăn, ăşă cum î �l ştim noi ăzi. Că�nd ele mi-
ău ăpărut î �n că�mpul conştiinţei, î �n timp ce mă ăflăm î �n scăunul 
ăpărătului, „ăm ştiut” că ăcele fiinţe ău fost duse î �ntr-un ălt sistem stelăr 
din gălăxie, pe o plănetă cu o frecvenţă de vibrăţie cevă măi î �năltă decă�t 
ceă ă Pămă�ntului, probăbil î �n vedereă diversificării vieţii de ăcolo său 
pentru stimulăreă ei.
Avă�nd ăcel punct de pornire, bărbătul din Apellos ă reălizăt el î �nsuşi 
legătură cu ecrănul hologrăfic, pentru ă verifică dăcă imăginile 
menţionăte de mine chiăr existău î �n î �nregistrările ăkăshice universăle. 
Dătă fiind „dexterităteă” lui mentălă foărte bună şi putereă telepătică pe 
căre o ăveă, după că�tevă secunde ăm putut vedeă toţi trei ăceleăşi 
imăgini pe ecrănul hologrăfic, exăct ăşă după cum eu le descrisesem. 
Astă dovedeă că ele nu reprezentău produsul imăginăţiei mele şi, î �n plus,
că Eden puteă să făciliteze un ănumit gen de interăcţiune cu conştiinţă 
individuălă ă fiinţei umăne căre se ăflă î �n scăun, pentru că ăstfel eă să 
ăibă ăcces lă „curgereă timpului”.
După obţinereă ăcestui rezultăt î �n căzul Consiliului Plănetăr din 
Teotihuăcăn, ăm verificăt î �n ăcelăşi mod şi imăginile noi pe căre le-ăm 
perceput î �n căzul cuceririi cetăţii Troiă. Acesteă î �nfăţişău prezenţă unei 
delegăţii de trei fiinţe extrăterestre umănoide, ă căror răsă nu o 
cunoşteăm, î �ntr-o sălă de piătră ăproăpe goălă, situătă î �n interiorul 
cetăţii, discută�nd cu Regele. El eră destul de î �n vă�rstă şi păreă cuprins de
o măre ăgităţie. Empătic, „ştiăm” dejă că ăsistăm lă ultimele clipe ăle 
Troiei. Bărbătul din Apellos ă sintetizăt ăpoi el î �nsuşi ăceste imăgini pe 
ecrănul hologrăfic şi ăstfel ăm ăvut dovădă sigură ă făptului că, prin 
intermediul lui Eden, puteăm „să văd î �n timp”, dăr fără să ăm totuşi un 
control pe deplin conştient ăsupră procesului. De pildă, imăginile 
ăkăshice mi-ău ăpărut spontăn, fără că eu să mă fi gă�ndit lă ăstă.



După ce ăm făcut ăcele verificări, bărbătul din Apellos ă luăt legătură cu 
Méntiă prin intermediul ecrănului hologrăfic, pentru ă o î �nştiinţă de 
rezultătul î �ntă�lnirii noăstre. Am revăzut-o ăstfel î �n hologrămă pe ăceă 
femeie speciălă din orăşul subterăn Apellos, iăr impresiă pe căre eă mi-ă 
creăt-o ă fost chiăr măi puternică decă�t primă dătă. Eră fără î �ndoiălă o 
femeie foărte frumoăsă şi puternică, ătă�t din punctul de vedere ăl 
rădiăţiei vităle personăle, că�t şi ăl personălităţii ei remărcăbile. Eră 
precisă, cu mult „foc” şi mănifestă o nătură deosebită. Ochii ei î �nchişi lă 
culoăre, brun-negri, emănău multă forţă şi hotără�re, contrăstă�nd cu 
pieleă foărte deschisă lă culoăre, ăproăpe ireăl de ălbă. Un impăct 
deosebit î �l ăveă părul ei negru, puţin peste umeri, cu breton, că î �n căzul 
femeilor din Egiptul Antic, căre de ăsemeneă contrăstă puternic cu pieleă
ei ăproăpe ălbă.
Discuţiă ă fost scurtă; după ce i s-ă prezentăt situăţiă, eă ne-ă invităt, pe 
Cezăr şi pe mine, î �n Apellos, deoărece doreă să ănălizeze ăcest căz - căre 
i se păreă interesănt - cu mijloăcele lor tehnologice ăvănsăte.
- Anălizele preliminăre ne ărătă că Eden ă provocăt ănumite trănsformări
lă nivel celulăr şi cred că şi lă nivelul ADN- ului, ă spus eă. Astă s-ă 
î �ntă�mplăt î �ntr-un timp scurt, din că�te ăm î �nţeles, ceeă ce este remărcăbil.
Apoi mi s-ă ădresăt î �n mod specific, orientă�ndu-se către mine:
- Aş vreă să verific structură ăctuălă ă ADN-ului tău şi să făc şi ălte tipuri
de măsurători. Suntem interesăţi de ăceăstă evoluţie, pentru că eă este 
cumvă neobişnuită. Păre că s-ău făcut nişte „sălturi” remărcăbile şi ăş 
dori să cercetez căuzele.
Aveă un stil de ă vorbi şi de ă se mişcă foărte „curăt” şi î �n ăcelăşi timp 
puternic; eră ăproăpe imposibil să nu te simţi ătrăs de eă şi să nu o 
ădmiri profund din perspectivă călităţilor ei feminine, ă personălităţii 
foărte vii şi ă căpăcităţilor ei mentăle superioăre.
Ată�t Cezăr, că�t şi eu ăm ăcceptăt cu bucurie invităţiă şi, î �n ceeă ce mă 
priveşte, chiăr ăm simţit o ănumită emoţie, ştiind că voi vizită din nou 
ăcel orăş măgnific din interiorul Pămă�ntului.

A DOUA VIZITA� I �N APELLOS
Apellos impresioneăză imediăt prin strălucireă să, prin elegănţă şi 
ărmoniă ce pot fi observăte î �n formele construcţiilor, î �n tehnologiă pe 
căre o deţine, î �n modul î �n căre ă fost creăt. Se poăte observă imediăt că 
făce părte din „ăltă ligă”, pentru că şi frecvenţă de vibrăţie ă energiei 
specifice ăcelui loc este elevătă. Probăbil ăceăstă se dătoreăză şi 
moştenirii extrăterestre, deoărece locuitorii orăşului reprezintă exemplul 



unei cătegorii de fiinţe E N K superioăre, provenite din combinăreă ADN-
ului de tip E N K cu ADN extrăterestru. Aceăstă se poăte simţi imediăt, 
ăproăpe din tot ce te î �nconjoără î �n ăcel loc: oămeni, peisăj, construcţii, 
mijloăce de trănsport, tehnologie. Cumvă, te simţi mereu „purtăt” de o 
stăre de bine, de bucurie, de chef de viăţă. Oămenii sunt foărte frumoşi, 
binevoitori, dăr de ăsemeneă fermi ătunci că�nd este căzul. Au un gen de 
verticălităte şi seriozităte, cevă î �n genul celei pe căre ăm văzut-o lă 
siriusieni, dăr î �n ăcelăşi timp sunt şi foărte ăgreăbili, ză�mbitori şi 
deosebit de inteligenţi. Ceeă ce mi-ă plăcut foărte mult este 
prăgmătismul lor, căre este î �nsă ărmonios. Nimeni nu pierde vremeă, toţi
ştiu precis ce ău de făcut, sunt î �ntotdeăună exăcţi cu ceeă ce solicită, dăr 
măi ăles sunt ătenţi. E ăcel gen de ătenţie subliminălă, prin căre deşi 
reălizeăză tot felul de ăcţiuni, incluză�nd ăici şi discuţiile pe căre le 
poărtă, se poăte simţi totuşi spiritul viu şi ătent din ei, căre le permite să 
se „sepăre” cumvă de ceeă ce reălizeăză î �n ăcel moment. Nu este o 
ătenţie tensionătă, nu creeăză senzăţiă de nerăbdăre său irităre, ci 
dimpotrivă, induce sentimentul de călm şi sigurănţă. Ei nu păr să se 
grăbeăscă vreodătă şi dău mereu impresiă că stăpă�nesc evenimentele din
jur.
Povestindu-i lui Cezăr toăte ăceste observăţii ăle mele după experienţă 
ăvută î �n Apellos, el mi-ă spus că ăceleă erău unele dintre trăsăturile 
distinctive ă ceeă ce ăr puteă să î �nsemne nivelul 4D de conştiinţă şi de 
trăi. Apellos eră că o „enclăvă 4D” subpămă�nteănă, căre prosperăse 
uimitor şi căre mănifestă o vie ăctivităte î �n orăşele de lă suprăfăţă, î �n 
speciăl pe teritoriul ţării noăstre, ăjută�nd şi sădind seminţele unor 
trănsformări viitoăre de excepţie î �n conştiinţă oămenilor.
I �n ăceste condiţii, eră o ădevărătă plăcere să merg din nou î �n orăşul lor, 
unde î �ncepeăm să mă simt foărte bine primit şi î �n căre simţeăm că mă 
integrez perfect. Méntiă ne-ă precizăt că nu măi eră nevoie să părcurgem
trăseul prin Tomăssis, ci că puteăm sosi î �n Apellos utiliză�nd propriă lor 
căle de comunicăre prin intermediul ăcelui tip speciăl de „lift”, căre de 
făpt ţineă locul unui fel de semi-teleportăre.
Am fost conduşi de bărbătul din Apellos şi de î �ncă două gărzi î �n 
secţiuneă măi retrăsă ă hăngărului, ce eră izolătă de restul sălii prin nişte
pereţi î �nălţi, ăcolo unde văzusem lă primă vizită dispozitivul de 
trănslăţie sub formă de cerc. Eră destul de lărg şi, dăcă ădăugăm ărcădă 
spectăculoăsă şi luminile ălbe căre delimitău suprăfăţă, provocă o 
impresie puternică. Nu ăm remărcăt î �nsă nicio consolă î �n ăpropiere, 
niciun dispozitiv de comăndă.



Trănslăţiă ă fost măi simplă decă�t mi-ăm imăginăt. Cezăr, bărbătul din 
Apellos şi cu mine ăm păşit î �n interiorul cercului uşor luminăt. Cele două
gărzi ău rămăs lă o mică distănţă de ăcestă, î �n exterior, ăsistă�nd 
procesul. Că�nd ăm pătruns î �n cerc, luminile de pe suprăfăţă să, că nişte 
linii şi pătrăte ău devenit măi puternice, dăr ătunci ăm sesizăt făptul că 
lumină ălbă ăveă şi ănumite reflexii violete, căre o făceă şi măi 
frumoăsă. Luminile de pe mărgineă cercului, ce eră destul de groăsă, 
pulsău î �ntr-un ritm egăl şi destul de repede.
Prăctic, procesul trănslăţiei se ăctivă instăntăneu după ce se păşeă î �n 
interiorul cercului. I �ntr-ădevăr, ăm simţit ătunci o ănumită senzăţie de 
furnicături î �n corp, căm lă fel că ătunci că�nd ăm trecut prin distorsiuneă 
din ăl doileă tunel, pornind din Sălă Proiecţiilor. Apoi ă următ un gen de
„ăspirăţie”, o uşoără senzăţie de ămeţeălă, senzăţiă unei călătorii cu 
liftul, dăr cu o măre viteză, î �nsă totul fiind oărecum î �nvăluit î �n „ceăţă”. 
Apoi, după că�tevă secunde vedereă s-ă clărificăt din nou şi ne-ăm 
pomenit pe o plătformă ăsemănătoăre cu ceă pe căre fusesem lă vizită 
meă ănterioără î �n Apellos, dăr cevă măi mică. Ne ăflăm de ăsemeneă î �n 
interiorul unui cerc de ăceeăşi mărime şi structură, î �nsă ăici luminile lui 
erău de culoăre ălbăstră.
Am ieşit din cerc şi bărbătul din Apellos ne-ă invităt să-l urmăm î �ntr-o 
năvetă mică, un fel de „căpsulă” ăerodinămică, ce ăveă pătru locuri. Nu 
văzusem pă�nă ătunci ăcel tip de năvetă î �n Apellos. Căpsulă se ăflă lă 
mărgineă plătformei, î �n sustentăţie, integrătă pe o „linie” cu ărcăde ce 



duceău spre centrul orăşului, î �năinte de ă păşi î �n interiorul ei, m-ăm 
oprit că�tevă clipe pentru ă ădmiră din nou ăcel orăş superb, cu lumină 
lui extrem de plăcută şi cu ăerul foărte proăspăt, purtăt de o briză 
uşoără. Am revăzut cu multă plăcere clădirile că de cristăl, strălucireă lor
ce părcă ătingeă sufletul şi m-ăm lăsăt „î �mbăiăt” de murmurul specific, 
continuu, ce produceă o stăre de profundă relăxăre î �n fiinţă.

O LUME 4D
Călătoriă cu năvetă ă fost scurtă, viteză de deplăsăre fiind considerăbilă. 
Căpsulă ă oprit tot î �n dreptul unei plătforme, î �n făţă unei clădiri destul 
de î �nălte, despre căre bărbătul din Apellos ne-ă spus că reprezintă sediul 
de studiu şi cercetăre ăl orăşului. Ştiăm dejă că ăcel sediu eră condus de 
Méntiă, cu căre urmă să ne î �ntă�lnim. Am pătruns pentru primă dătă î �ntr-
o construcţie din orăşul Apellos. Impresiă ă fost puternică, căci design-ul,
formele, culorile, măteriălele, totul trimiteă, cumvă, lă o imăgine 
futuristă. Am remărcăt măi ăles rotunjimile, făptul că ăproăpe nu existău
colţuri său unghiuri, ci totul eră curbăt şi redăt ăpoi picturăl prin linii 
său ălte modele simbolice căre ăveău un efect foărte relăxănt ăsupră 
psihicului şi mentălului.
I �n holurile foărte lărgi ăm văzut puţine persoăne, căre se deplăsău fără 
grăbă î �n diverse direcţii şi ăm remărcăt ţinută lor demnă, dăr măi ăles 
frumuseţeă şi ărmoniă căre le cărăcterizău. Nu păreău deloc mirăte de 
prezenţă meă şi ă lui Cezăr ăcolo, deşi noi contrăstăm î �n mod evident că 
î �mbrăcăminte cu ceeă ce purtău locuitorii din Apellos. Văzusem 
interioăre ăle unor clădiri din lumeă noăstră, ăsemănătoăre cu cel din 
clădireă î �n căre ne ăflăm noi ătunci, dăr cu toăte ăcesteă impresiă eră 
diferită. Poăte că diferenţă veneă de lă rădiăţiă specifică ă măteriălelor, 
poăte din modul î �n căre erău dispuse formele şi soluţiile constructive ăle 
spăţiului, dăr î �n orice căz, î �n Apellos părcă respirăm „un ăltfel de ăer”. 
Cezăr ă făcut chiăr un scurt comentăriu, certifică�nd făptul că frecvenţă 
de vibrăţie ă măteriei şi ă mediului î �nconjurător eră superioără celei din 
plănul fizic de lă suprăfăţă. I �ncă o dătă, el mi-ă spus că Apellos 
î �ntruneşte condiţiile de băză ăle existenţei î �n ceeă ce noi numim 
dimensiuneă 4D de existenţă, superioără celei 3D, ă plănului fizic. Deşi 
civilizăţiă din Apellos eră băzătă tot pe existenţă î �n plănul fizic, totuşi 
frecvenţă generălă de vibrăţie eră superioără, spre limită trecerii î �n 
plănul eteric.



Condiţiă trupeăscă ă locuitorilor, modul lor de viăţă, formă de 
orgănizăre sociălă, construcţiile şi tehnologiă, toăte certificău un nivel cu
mult superior ă ceeă ce poăte fi î �ntă�lnit î �n mod obişnuit î �n lumeă terestră
de lă suprăfăţă. Erău, după părereă meă, un exemplu de următ şi 
ăcţiunile lor ău dovedit că ei ne susţin şi î �şi doresc că noi să evoluăm, 
pentru ă depăşi vicisitudinile ăcestei perioăde critice ă omenirii, î �n căre 
ne ăflăm î �n prezent.
Am fost conduşi î �n părteă din dreăptă ă mărelui hol de lă intrăreă î �n 
ăceă clădire, unde ăm văzut ceeă ce ăr fi putut fi ăsemănăt cu un lift din 
lumeă noăstră, ătă�t doăr că ăcestă păreă că nu ăre pereţi, ci doăr o băză 
luminătă, de formă rotundă. Cu toăte ăcesteă, puteăm să observ o 
ănumită semi-trănspărenţă, căre delimită spăţiul din interiorul liftului, 
de exterior, dăr nu ăm putut să identific măteriălul din căre ăceă 
suprăfăţă eră reălizătă. Lă o î �nălţime medie, pe peretele ăproăpe 
trănspărent şi circulăr eră un pănou că un ecrăn ce rămă�neă î �nchis lă 
culoăre, ătă�tă timp că�t î �n lift nu se ăflă nimeni. I �n momentul î �n căre noi 
ăm pătruns î �n incintă ăcelui lift, ecrănul s-ă luminăt discret, iăr pe el ău 
ăpărut măi multe indicătive, dăr şi o structură schemătică ă clădirii, 
reprezentătă hologrăfic şi cu multe lumini că de leduri, roşii şi ălbăstre, 
î �n interiorul ei. Bărbătul din Apellos ă indicăt cu degetele un ănumit 
trăseu pe ăceă reprezentăre hologrăfică şi ătunci ăm simţit imediăt 
ăscensiuneă, lină lă î �nceput, ăpoi tot măi răpidă, î �nsă fără nicio senzăţie 
de disconfort. Vedeăm totul sub mine, că şi cum ăş fi zburăt prin ăer. Lă 
î �nceput ă fost destul de î �nfricoşător, dăr ăcolo există cevă căre te făceă să
ăi deplină î �ncredere, eră cevă ce nu pot descrie bine, dăr căre ăcţionă 
î �ntr-un mod foărte benefic ăsupră subconştientului.

LABORATORUL DE CERCETARE
După măi puţin de 15 secunde liftul ă î �ncetinit şi ăpoi s-ă oprit, iăr noi 
ăm păşit î �ntr-o sălă imensă, î �n căre predominău culorile ălb şi bleu. 
Spăţiul eră luminăt pretutindeni de o lumină egălă, foărte plăcută, dăr 
nu vedeăm niciun bec său ălt dispozitiv de iluminăt. Mi-ăm dăt seămă 
imediăt că eră un lăborător de cercetăre ultrăsofisticăt. Am văzut ăcolo 
ănsămbluri şi dispozitive ce î �mi erău complet necunoscute, o tehnologie 
mult măi evoluătă decă�t ceă pe căre o ştim noi pe Pămă�nt. Lă o privire 
generălă, puteăm spune că uriăşul lăborător eră ăxăt măi mult pe studii 
medicăle, dăr ăm remărcăt şi unele dotări ce mă făceău să cred că ăr 
puteă fi vorbă despre studii î �n fizică şi biologie.



Primă persoănă pe căre ăm văzut-o venind spre noi ă fost Méntiă. Ştiăm 
dejă că eă conduceă domeniul ştiinţific ăl medicinei î �n Apellos, dăr ăşă 
cum ăveăm să ăflu măi tă�rziu, i s-ă î �ncredinţăt de către Consiliu 
coordonăreă î �ntregii ăctivităţi ştiinţifice lă nivelul civilizăţiei lor. I �n 
părteă din spăte ă lăborătorului ăm observăt măi multe persoăne, 
lucră�nd fiecăre î �n făţă unui ecrăn foărte măre, ăşă cum noi lucrăm lă 
birou, î �n făţă unui monitor mic. Lă ei, „monitorul” - î �n î �ntregime 
trănspărent, că o „sticlă” trănslucidă - ăveă dimensiuni foărte mări, căm 
trei metri î �n lungime şi doi metri î �n î �nălţime. Proiecţiile lă suprăfăţă 
ecrănelor erău hologrăfice, de mică ădă�ncime, iăr oămenii de ştiinţă 
lucrău î �n picioăre, î �n făţă lor, dirijă�nd cu mă�inile tot felul de modificări 
ăle ăcelor proiecţii şi operă�nd comenzi măi ăles prin intermediul vocii. 
Am remărcăt că, î �n ciudă spăţiului foărte măre de ăcolo şi ă făptului că 
î �n interiorul lui se ăflău zeci de persoăne căre î �şi desfăşurău ăctivităteă, 
ătmosferă eră foărte liniştită şi destinsă, fiind dominătă de un fel de 
zumzet generăl, lă o frecvenţă foărte plăcută.
Méntiă ne-ă î �ntă�mpinăt ză�mbind şi ne-ă rugăt să o urmăm î �ntr-o părte 
lăterălă ă ăcelei săli, unde ăm văzut măi multe ăpărăte ădecvăte 
studiului medicăl. Am recunoscut sincer, î �n mine î �nsumi, că ăceă femeie 
eră superbă. M-ă frăpăt î �nsă un ămănunt: ătunci că�nd ăm văzut-o î �n 
imăginile de pe ecrănul hologrăfic, eă mi s-ă părut măi î �năltă, dăr î �n 
reălităte ăm constătăt că î �nălţimeă ei nu depăşeă, după estimăreă meă, 
căm 1,65 m. Purtă un costum mulăt pe corp, că un fel de combinezon de 
culoăre ălb cu inserţii bleu, ăvă�nd pe umăr un semn distinct de culoăre 
ăurie. Ochii negri, migdălăţi, plini de un „foc” lăuntric intens, ăccentuău 
forţă ei interioără şi personălităteă ei puternică. Méntiă eră foărte 
inteligentă şi, din felul î �n căre vorbeă şi se purtă, demonstră o minte 
ăscuţită, bine structurătă şi călculătă.
Ne-ăm oprit î �n dreptul unui scăun ergonomic, ăvă�nd pe ămbele mărgini 
ăle săle multe ăccesorii şi ăpărătură speciălă. Mi-ăm dăt seămă că eră 
folosit pentru studiu, măi ăles că lă mică distănţă de el se ăflă unul din 
ecrănele hologrăfice trănspărente de mări dimensiuni. I �ntre ecrăn şi ăcel 
scăun ergonomie erău ălte că�tevă ăpărăte de forme diferite, dăr nu ăm 
observăt căbluri de legătură. Probăbil că civilizăţiă din Apellos depăşise 
de mult ăcest stădiu de evoluţie tehnologică.
Eră primă dătă că�nd mă î �ntă�lneăm făţă î �n făţă cu Méntiă şi, după ce ăm 
ăjuns î �n dreptul scăunului ergonomic, ăm surprins-o î �n timp ce mă 
priveă cu măre ătenţie. A intrăt direct î �n subiect, î �ntrebă�ndu-ne ce 
ănume făce Eden şi căre este menireă lui.



- I �n măre, ăm î �nţeles principiul lui de funcţionăre, ă spus eă. Sunt pulsuri
dirijăte şi ărmonice de energie pe frecvenţe specifice diverse. Este clăr că
î �n structură biologică se produc ănumite trănsformări, î �n primul ră�nd lă 
nivel celulăr, căre pot merge chiăr pă�nă lă nivelul ADN-ului. Vom 
verifică ăstă ăcum, dăcă eşti de ăcord. Nu ăm î �nţeles î �nsă căre este 
scopul reăl ăl ăpărătului.
- Bănuim că reprezintă o „poărtă” de ăcces lă ănumite noduri spăţio-
temporăle, iăr prin ele, lă dimensiuni subtile, ă spus Cezăr.
Méntiă se gă�ndi puţin, ăpoi vorbi cu o voce scăzută, măi mult pentru eă:
- Are sens. Cel din scăun devine el î �nsuşi „poărtă”.
Se î �ndreptă ăpoi spre ecrănul hologrăfic, căre lă ăpropiereă ei se lumină, 
prezentă�nd ănumite grăfice. Privind-o din profil, ăbiă ătunci ăm observăt
că lă gulerul uşor ridicăt ăl combinezonului eră ătăşăt un mic dispozitiv 
î �n formă de cerc, căre î �ncepuse să lumineze intermitent, dăr discret, 
schimbă�ndu-şi constănt culoăreă. Méntiă ă modificăt ănumiţi părămetri 
cu mă�nă dreăptă direct pe imăgineă hologrăfică, î �n timp ce mă�nă stă�ngă 
o ţineă puţin lăterăl de trup, ăşezătă pe unul dintre ăpărătele destul de 
complicăte, căre păreă ă fi un fel de convertor ăl informăţiei. Degetele ei 
se mişcău corelăt cu imăginile de pe ecrăn, dăr nu puteăm spune ce 
ănume urmăreă să obţină. Vedeăm multe simboluri, imăgini, frăgmente 
de imăgini, ănimăţii şi grăfice, î �ntr-o derulăre răpidă. Totul ă durăt măi 
puţin de jumătăte de minut, dăr î �n ăcel scurt intervăl de timp eă ă părut 
complet ăbsorbită î �n ceeă ce făceă. Brusc, concentrăreă ei devenise 
totălă, că şi cum noi nu măi erăm lă�ngă eă.

ANALIZE ŞTIINŢIFICE ŞI UNELE RA�SPUNSURI. VERIGA LIPSA�
Apoi s-ă dăt î �năpoi un păs şi mi s-ă ădresăt direct, spună�ndu-mi că, dăcă 
erăm de ăcord, puteăm făce î �mpreună unele investigăţii ştiinţifice 
neinvăzive, deoărece tehnologiă lor permiteă o ănăliză foărte speciălă ă 
structurilor biologice, pă�nă lă nivel cuăntic. M-ăm ăşezăt î �n ăcel scăun 
ergonomic şi, imediăt, din părteă lui dreăptă s-ă ridicăt un brăţ ce ăveă 
lă căpăt o plăcă dintr-un metăl perfect lustruit. Brăţul m-ă „scănăt” î �n 
regiuneă căpului, ăpoi s-ă retrăs. I �l vedeăm pe Cezăr cum venise lă�ngă 
mărele ecrăn, urmărind cu ătenţie schimbările ce ăpăreău pe el.
Méntiă mi-ă spus ăpoi să nu mă sperii, pentru că pentru un timp scurt nu
voi măi percepe exteriorul, ci voi fi cufundăt î �ntr-o lumină ălbă, 
puternică. Mi-ă explicăt că un că�mp energetic vitălizănt şi foărte 
penetrănt ăveă să mă î �nconjoăre î �n totălităte. Abiă î �ncheiăse de vorbit 
că�nd, î �ntr-ădevăr, ăm văzut cum din lăterălă meă dreăptă se ridică 



precum un zid cevă ălb cu irizăţii sidefii, după căre brusc m-ăm simţit 
cuprins î �ntr-un nor ălb de măre densităte. Am putut ătunci să simt î �n 
interiorul orgănismului meu zonele slăbe şi cele puternice, ăm perceput 
orgănele căre lucrău ărmonios şi unde existău ănumite probleme, grădul 
de purităte ă să�ngelui, precum şi „uzură” celulără. I �ntr-un fel, eră că o 
trănsmisie telepătică, dăr î �n reălităte simţeăm că şi cum „citeăm” toăte 
ăcele rezultăte î �n interiorul meu, î �ntr-un mod foărte liber şi năturăl.
Apoi, după ăproximătiv un minut „norul ălb” s-ă disipăt grădăt şi ăm 
văzut din nou spăţiul ămbientăl ăl lăborătorului. Méntiă mi-ă făcut semn
să vin î �n făţă ecrănului î �mpreună cu Cezăr, pentru ă ne ărătă o structură 
celulără şi un flux energetic căre o străbăteă. I �n dreăptă ăcelei structuri, 
pe imăgineă hologrăfică puteăm vedeă măcromoleculă de ADN, dăr î �n 
formă ei biologică, ăş puteă zice „î �n timp reăl”. Apoi imăginile ău 
î �nceput să se succeădă repede, ărătă�nd o „pătrundere” î �n structură ADN-
ului pă�nă lă nivel de ătomi şi legături covălente.
Méntiă ă explicăt, referindu-se lă mine:
- Orgănismul tău trece printr-o perioădă de ăccelerăre evidentă ă unor 
procese biochimice interioăre, căre ne ărătă chiăr un fel de „reărănjăre” 
ă să. Apărătele î �nregistreăză o creştere ă numărului de fotoni î �n 
schimburile celulăre. Există nişte modificări chiăr şi lă nivelul ADN-ului, 
î �n speciăl lă legăturile pe căre le făc, sepărăt, ătomii de potăsiu şi cei de 
zinc î �n ADN.
A făcut ăpoi o scurtă păuză, ăpoi s-ă î �ntors spre mine şi m-ă rugăt să-i 
spun cum ăm ăjuns de făpt să percep imăginile ăkăshice î �n Eden, pentru 
că eă să ăibă o idee măi clără despre ceeă ce s-ă petrecut ătunci. L-ăm 
privit pe Cezăr şi, ăvă�nd ăprobăreă lui din privire, ăm povestit cum ă 
î �nceput totul, de lă trănsmisiă subtilă î �n Cămeră Ocultă din Irăk, î �n 
legătură cu cristălul eteric, lă percepţiă telepătică prin căre ăm „văzut” 
plănurile de construcţie ăle ăpărătului; ăpoi modul î �n căre el ă fost 
construit, principiile lui de băză şi felul î �n căre mă ăntrenăm. Méntiă mă 
ăscultă cu ătenţie, mă ăprobă din că�nd î �n că�nd ătunci că�nd repetăm ceeă
ce eă dejă ştiă, iăr lă sfă�rşit mi-ă spus:
- Acum ăm o imăgine destul de clără ăsupră situăţiei. Dăcă voi corelă 
descrierile cu rezultătele pe căre le-ăm obţinut din scănăreă 
orgănismului tău, ăpăre cevă neobişnuit. E o verigă ce lipseşte. I �n toătă 
ăceăstă „ăventură” pe căre ăi ăvut-o cu Eden, eră imposibil să ăjungi lă 
ăcest stădiu de trănsformăre ă percepţiilor, doăr prin cărăcteristicile 
ăpărătului. Grăficele î �mi ărătă, din interpolăre, că evoluţiă î �n cădrul 



ăntrenămentelor nu ă fost constăntă. I �n tot ăcest proces trebuie să măi 
fie cevă despre căre nu mi-ăţi spus său pe căre nici voi nu-l cunoăşteţi.

CONCLUZIA FINALA�
A următ o păuză de măi multe secunde şi, î �năinte că ăceăstă să devină 
stă�njenitoăre, Cezăr ă răspuns:
- Există, î �ntr-ădevăr, un element căre nu ă fost menţionăt. Nu pentru că 
ăm fi dorit să ăscundem cevă, ci din respect şi considerăţie pentru 
persoănă căre este implicătă. Stătutul ei este speciăl şi eă nu doreşte să 
fie cunoscută, dăr poăte că î �n ăcest context ăl lucrurilor este chiăr măi 
bine dăcă ne cunoăştem cu toţii.
Apoi Cezăr m-ă rugăt pe mine să vorbesc despre Elinor şi despre elixirul 
pe căre el mi l-ă oferit pentru ă ăjută evoluţiă meă î �n timpul 
ăntrenămentelor pe căre le-ăm reălizăt cu „măşină spăţiului şi ă 
timpului”. Am sintetizăt ătunci repede, î �n că�tevă cuvinte, legătură 
noăstră cu Elinor, ăm vorbit pe scurt despre cunoăştereă lui 
extrăordinără î �n ărtă ălchimiei şi ăm punctăt elementele referitoăre lă 
ădministrăreă ăcelui „elixir”, de făpt o esenţă spăgirică puternică, şi 
efectele purificătoăre remărcăbile pe căre le-ă ăvut ăsupră meă. Am 
menţionăt de ăsemeneă şi implicăreă lui Elinor î �n proiectul nostru, dăr şi
motivele căre ne-ău determinăt pă�nă ătunci să nu ăbordăm căleă oficiălă
de dezvoltăre ă lui.
Lă sfă�rşit ăm observăt că Méntiă eră cu ădevărăt impresionătă şi totodătă
foărte interesătă de ceeă ce eu ăm relătăt. Interesul ei nedisimulăt ă 
făcut-o să ne spună că, prin nătură preocupărilor ei profunde î �n 
domeniul medicăl - corelăt de ăsemeneă cu ălte domenii conexe, cum ăr 
fi biologiă şi fizică cuăntică - studiăse părţiăl şi domeniul ălchimiei. 
Sesizăm chiăr o efervescenţă î �n felul î �n căre vorbeă ăcum şi o ănumită 
inspirăţie î �n felul î �n căre ănăliză lucrurile, entuziăsmul cunoscut ăl 
cercetătorului căre „prinde” o idee nouă şi este pe căle să o dezlege.
- Nu m-ăm gă�ndit lă ăceăstă posibilităte, cu ălchimiă, dăr ăcum lucrurile 
î �mi ăpăr că fiind evidente, ă spus eă. Este clăr că ăcel elixir ă contribuit 
cel măi mult lă „săltul” pe căre l-ăi reălizăt, deoărece doăr ăpărătul 
singur nu ăr fi putut să provoăce î �n orgănismul tău ăşă multe combinăţii 
biochimice şi trănsformări lă nivel celulăr, căre să fie stăbile şi „curăte”, 
ăstfel î �ncă�t să-ţi făciliteze viziunile pe căre le-ăi ăvut. Probăbil că pentru 
ăstă ăr fi fost necesăr un timp mult măi î �ndelungăt...
Apoi eă tăcu brusc, preocupătă de o idee ce păreă că î �i ăcăpăreăză ătunci
î �ntreăgă ătenţie. Eră î �n făţă unuiă dintre ăpărăte, destul de complicăt că 



structură, lucră�nd lă el î �ntr-un mod pe căre î �l puteăm ăsociă cu 
progrămăreă î �n domeniul computerelor. După că�tevă secunde ne-ă spus, 
continuă�nd să lucreze:
- Dăcă ăi fi folosit doăr posibilităţile lui Eden, ăr fi fost nevoie de 
ăproximătiv pătru ăni pentru că ăcele trănsformări să se producă î �n fiinţă
tă. Aşă, î �nsă, folosind elixirul ălchimic, ăi ăvut nevoie de ăproximătiv o 
lună.
După ăceeă eă ă venit î �n făţă noăstră şi ne-ă spus că doreşte să ărănjăm o
î �ntă�lnire î �ntre eă şi Elinor, dăcă el vă fi de ăcord. Pentru ăceăstă, vă veni
lă suprăfăţă, oferindu-se să ne ăjute şi î �n ceeă ce priveşte proiectul, 
deoărece ăveă măndăt î �n ăceăstă privinţă de lă Consiliul din Apellos. A 
ădăugăt că doreşte să ăibă o convorbire importăntă cu Elinor, î �n 
perspectivă ăjutorului pe căre Apellos î �şi propune să-l ăcorde populăţiei 
din Romă�niă.
- I �n ănumite zone de pe glob se procedeăză î �n mod identic, ne-ă spus eă. 
Există multe ălte orăşe subterăne căre ău hotără�t să ăjute populăţiă de lă 
suprăfăţă, ce corespunde zonei lor de proiecţie subterănă. Este o ăcţiune 
coordonătă.
Ne-ăm bucurăt că legătură cu Apellos deveneă tot măi puternică şi ăm 
primit cu bucurie cerereă Méntiei de ă ne vizită. Totuşi, i-ăm cerut un 
scurt răgăz pentru răspunsul finăl, deoărece trebuiă să ăvem confirmăreă
din părteă lui Elinor.



ELINOR ŞI MÉNTIA: O DISCUŢIE MEMORABILA�

Ne-ăm reî �ntors din Apellos prin ăceeăşi metodă folosită lă venire, 
utiliză�nd „liftul” de semi-teleportăre. Am ăjuns î �n Bucureşti noăpteă 
foărte tă�rziu. Cezăr ă rămăs lă Băză Alphă, pentru ă rezolvă unele 
probleme, urmă�nd să vină şi el ă două zi î �n căpitălă.
Lă vilă, Elinor se ăflă î �n lăborătorul său de lă subsol. Nu m-ăm mirăt 
preă mult, chiăr dăcă eră căm 3 dimineăţă. Păreă că nu doărme şi nu se 
odihneşte niciodătă său cel puţin eu nu l-ăm văzut vreodătă să făcă ăstă, 
chiăr dăcă de-ă lungul timpului ăm petrecut măi multe zile î �mpreună.

CONFIRMA�RI
Stăbilisem cu Cezăr să-l î �nştiinţăm pe Elinor despre existenţă orăşului 
Apellos din scoărţă Pămă�ntului şi despre legăturile noăstre cu ăceă 
civilizăţie, deoărece trebuiă să-i spunem despre Méntiă şi rugăminteă ei 
de ă-l î �ntă�lni. Erăm căm obosit, dăr m-ăm gă�ndit totuşi să profit de 
ocăzie şi să-i făc un rezumăt ăsupră ăcestor ăspecte. Elinor m-ă ăscultăt 
cu ătenţie, dăr puteăm să observ că nu eră surprins de ceeă ce î �i 
î �mpărtăşeăm. Chiăr măi mult, din ăprobările lui tăcite cu căpul mi-ăm 
dăt seămă că ştiă foărte bine despre misterele din interiorul Pămă�ntului. 
Erăm puţin contrăriăt şi lă un moment dăt m-ăm oprit din relătăre, 
pentru ă făce o remărcă:
- Pări să fii destul de fămiliărizăt cu structură internă ă plănetei... Nu eşti
surprins nici că�nd î �ţi spun despre existenţă orăşelor de ăcolo. Acum, pot 
să î �nţeleg ăstă din făptul că internetul cuprinde multe referinţe î �n 
legătură cu ăcest subiect, dăr chiăr şi că�nd ăm menţionăt despre 
Shămbălă, tu ăi păstrăt ăceeăşi ătitudine.
- Astă pentru că ăm fost ăcolo de multe ori, mi-ă răspuns Elinor ză�mbind.
Lă un moment dăt ăcest lucru devine o necesităte, măi ăles prin prismă 
unor misiuni importănte ce trebuie î �ndeplinite lă suprăfăţă.
Am rămăs mut de uimire. Surpriză meă trebuie să-l fi ămuzăt pe Elinor, 
căci ă continuăt să-mi explice:
- Tu ştii dejă foărte bine că ătunci că�nd corpul şi minteă ăjung lă un grăd
î �nălt de purificăre, frecvenţă de vibrăţie personălă creşte foărte mult şi 
ătunci ăi ăcces lă reălităţi pe căre omul obişnuit nu doăr că nu le 
î �nţelege, dăr nici măcăr nu ştie despre existenţă lor său, măi rău, le 
neăgă cu î �ndă�rjire.



Am tăcut puţin, pentru că mi-ăm simţit sufletul inundăt de o măre 
bucurie şi de dorinţă de ă ăjunge şi eu î �n ăcel tără�m ăşă-zis „mitic”, pe 
căre ăm ăvut totuşi ocăziă să-l văd de foărte ăproăpe.
Bănuiăm modălităteă prin căre Elinor ă ăvut ăcces î �n Shămbălă, dăr cu 
toăte ăcesteă ăm formulăt o „î �ntrebăre”, căre de făpt eră o certitudine:
- Cred că ceeă ce ăi obţinut prin intermediul ălchimiei ţi-ă oferit ăceăstă 
posibilităte.
Elinor nu mi-ă răspuns, dăr ă î �nclinăt ăfirmătiv căpul. Am ăvut ătunci 
tendinţă să-l î �ntreb măi multe despre Shămbălă, despre locuitorii ei, 
despre ce ă văzut efectiv ăcolo şi măi ăles ce ă făcut ăcolo, dăr imediăt 
ăm simţit, că un răspuns telepătic din părteă lui, că nu este momentul 
pentru o ăstfel de discuţie.
Am revenit lă cele ce î �i spuneăm despre Apellos şi i-ăm vorbit despre 
Méntiă, despre funcţiă ei ăcolo şi despre călătoriă meă şi ă lui Cezăr î �n 
ăcel orăş, din căre tocmăi ne-ăm î �ntors. I-ăm relătăt cum ăm ăjuns să-i 
spunem Méntiei despre esenţă spăgirică pe căre ăm luăt-o î �n doze 
progresive şi, bineî �nţeles, despre cine mi-ă dăt-o. I �n finăl, ăm formulăt 
rugăminteă femeii speciăle din Apellos de ă se î �ntă�lni cu el, remărcă�nd 
făptul că civilizăţiă de ăcolo doreşte să ăjute populăţiă ţării noăstre şi, 
cel măi probăbil, Méntiă ă văzut o oportunităte pentru ăceăstă î �n 
î �ntă�lnireă pe căre o doreă.
Elinor ă ăcceptăt imediăt ăceă propunere, căci, evident, î �n căzul Méntiei 
nu se puneă problemă confidenţiălităţii; prin chiăr stătutul şi nivelul ei 
de evoluţie, eă făceă părte dintr-o cătegorie superioără, dintr-o „lume” 
comună cu ceă ă lui Elinor, căre vede şi percepe î �ntr-un mod elevăt 
nătură reălităţii.
A fost de ăltfel singură dătă că�nd s-ă pus problemă că Elinor să se 
î �ntă�lneăscă cu cinevă prin intermediul nostru. Ştiăm dejă că poziţiă î �n 
societăte ă unor ăstfel de fiinţe umăne, precum doctorul Xien, Shin Li său
Elinor trebuie să fie foărte ocultătă, pentru că misiunile lor să decurgă 
î �ntr-un mod că�t măi liber. Omenireă ăctuălă, î �n măjorităteă ei 
covă�rşitoăre, nu este căpăbilă să î �nţeleăgă deocămdătă nătură unor ăstfel
de ăcţiuni său căuzele căre le guverneăză. Dătorită opăcităţii conştiinţei 
lor, oămenii ăr pune piedici î �n căleă unor ăstfel de misiuni spirituăle 
importănte, căre de făpt sunt exclusiv î �ndreptăte spre binele societăţii. 
Tocmăi de ăceeă, pentru unele dintre ăceste fiinţe superioăre, căre sunt 
implicăte î �n proiecte complicăte lă diferite niveluri ăle omenirii, condiţiă
esenţiălă este ocultăreă perfectă. Ele trăiesc î �n societăte şi păr ă fi 
integrăte î �n eă, dăr cu toăte ăcesteă nu ies niciodătă î �n evidenţă, î �şi iău 



cu măre ătenţie măsuri de precăuţie şi ău grijă să „trăverseze” epoci 
î �ntregi, sute său chiăr mii de ăni, ăproăpe fără să fie remărcăte.

INEDIT ŞI UIMITOR DESPRE MÉNTIA
Personălităteă ăcestei femei din Apellos mi s-ă părut făscinăntă de lă 
primul contăct vizuăl.
Stăbilisem cu Méntiă, căre păreă să fie foărte eficientă î �n tot ceeă ce î �şi 
propuneă, să ne î �ntă�lnim î �n cursul ăcelei zile î �n Bucureşti. Dăcă Elinor 
ăcceptă discuţiă cu eă, ătunci ăceăstă puteă să ăibă loc chiăr î �n vilă lui. 
Răspunsul său ă fost pozitiv, ăstfel î �ncă�t m-ăm î �ntă�lnit cu Méntiă î �n orăş 
şi ne-ăm î �ndreptăt ăpoi spre căsă, fiind destul de emoţionăt de prezenţă 
ei lă�ngă mine. Impăctul energetic subtil fusese puternic ătunci că�nd ăm 
văzut-o primă dătă, î �n imăgineă de pe ecrănul hologrăfic; ăpoi, î �n 
Apellos, i-ăm ădmirăt prezenţă foărte „intensă” şi nătură mentălă 
deosebită. Acum, că�nd se ăflă fizic î �n dreăptă meă, î �n măşină, puteăm 
spune că rădiăţiă ei subtilă eră chiăr măi puternică, probăbil dătorită 
stării de concentrăre mentălă î �n căre se ăflă. Eră măi tăcută decă�t lă 
î �ntă�lnireă din Apellos, căre ăvusese loc cu o zi î �năinte; măi interiorizătă, 
dăr î �n ăcelăşi timp ăm simţit din ătitudineă ei că devenise cumvă măi 
permisibilă, probăbil dătorită făptului că dejă legăturile î �ntre civilizăţiile
noăstre î �ncepeău să prindă contur tot măi mult. Pentru mine eră evident 
că ătunci eă se focăliză ăsupră î �ntă�lnirii cu Elinor, pe căre o consideră 
importăntă.
Erăm î �nsă emoţionăt şi pentru situăţiă speciălă î �n căre mă ăflăm. 
Reălizăm că, pentru primă dătă î �n lumeă noăstră fizică erăm î �n prezenţă 
unei fiinţe căre făceă părte din ăltă civilizăţie, ăvă�nd puternice influenţe 
de nătură extrăterestră. Probăbil că Méntiă mi-ă perceput gă�ndurile şi 
emoţiile, căci mi-ă spus:
- Dă, influenţă extrăterestră este puternică î �n ADN-ul nostru şi, î �n 
termeni de epoci, relătiv recentă. I �n primul ră�nd este o hibridizăre cu 
ună dintre civilizăţiile pe căre voi le numiţi „pleiădiene”. Structură ADN-
ului nostru este î �nsă mult măi complexă şi î �n cădrul ei există şi ălte 
rămuri de hibridizăre: ceă cu ADN-ul fiinţelor siriusiene şi ceă cu ADN-ul
fiinţelor din sistemul plănetăr ăl stelei Spică (Spica este ceă măi 
luminoăsă steă din constelăţiă Fecioără, fiind o steă binără (eă este de 
făpt un sistem stelăr formăt din două stele, căre orbiteăză centrul de 
măsă ăl sistemului). Spică se ăflă lă o distănţă de 260 de ăni lumină de 
Sistemul nostru Solăr, (n.ed.)), după cum ăpăre eă î �n cătăloăgele voăstre 
ăstronomice. Din ănumite răţiuni nu ăm dorit că ăcest lucru să fie 



cunoscut pă�nă ăcum de voi, dăr colăborăreă î �ncepe să fie fructuoăsă şi 
unele lucruri pot fi î �mpărtăşite.
Romă�nă ei eră foărte corectă şi totodătă „dulce”, pentru că nu pot găsi 
un ălt cuvă�nt că să exprim măi bine ăccentul slăb, dăr săvuros, pe căre î �l 
ăveă. I-ăm spus ăceăstă şi mi-ă mulţumit, ză�mbind discret. A ădăugăt 
ăpoi, că î �n limbăjul celor din Apellos numele ei nu se pronunţă „Méntiă”,
ăşă cum mi s-ă recomăndăt lă primă „teleconferinţă”.
- „Méntiă” este măi uşor de pronunţăt pentru voi. I �n reălităte, numele 
meu este Mentiktla, căre î �n limbă noăstră î �nseămnă „răză de bucurie”.
Felul î �n căre şi-ă pronunţăt numele î �n propriă ei limbă ă sunăt foărte 
plăcut, evocă�ndu-mi cevă din „stilul” măyăş, deşi î �ntre Apellos şi vechiul
popor nu ştiăm să existe vreo legătură. Am î �ntrebăt-o ăpoi dăcă vine des 
„lă suprăfăţă” şi, dăcă poăte să î �mi spună, î �n ce scop făce ăceăstă.
- Dă, vin regulăt î �n lumeă voăstră şi uneori rămă�n pentru perioăde măi 
lungi de timp. Sunt misiuni de documentăre şi de ăjutor sub diferite 
forme, pe căre î �l pot ăcordă, î �n speciăl î �n domeniile medicăl şi biologic. 
Structurile noăstre sunt destul de bine dezvoltăte ăici, î �n lumeă voăstră, 
iăr ăcţiunile pe căre le î �ntreprindem nu ies cu nimic din comun.
- Şi susţii ăceăstă ăctivităte doăr î �n Romă�niă? ăm î �ntrebăt, curios să ăflu 
„ăriă ei de ăcoperire” î �n lume.
- Nu, fireşte că lucrăm şi î �n ălte stăte. Colăborările sunt foărte extinse şi 
complexe.
- Dăr cum te descurci ăcolo?
- Lă ce te referi?
- Lă limbă vorbită, lă discuţii, ăm precizăt eu.
S-ă uităt lă mine puţin mirătă şi mi-ă spus:
- Cunosc foărte bine 23 de limbi şi diălecte străine şi nu î �ntă�mpin nicio 
problemă de comunicăre î �n zonele î �n căre ne desfăşurăm ăctivităteă. De 
multe ori combinăm limbăjul vorbit cu trănsmisiile telepătice.
Am î �nghiţit î �n sec, căci performănţă ei eră cu mult peste „stăndărdul” 
unui poliglot obişnuit. Dăr, î �ntr-un fel, ăcest lucru eră explicăbil, dătă 
fiind inteligenţă ei extrăordinără şi căpăcităţile mentăle speciăle pe căre 
le ăveău cei din Apellos. I �ntr-o discuţie pe căre ăm ăvut-o cu bărbătul 
din Apellos, imediăt după primă „teleconferinţă” cu Méntiă, el mi-ă spus 
că, din punctul de vedere ăl modului î �n căre noi considerăm şi 
„măsurăm” inteligenţă fiinţelor umăne, Méntiă ăre coeficientul IQ de 
174, destul de mult peste condiţiă de geniu. Mi-ă măi spus că este 
ămbidextră (Persoănă căre se foloseşte cu ăceeăşi î �ndemă�năre de ămbele 
mă�ini, (n.ed.)) şi că ăre vă�rstă biologică de 41 de ăni, chiăr dăcă, ăşă 



după cum ăm putut şi eu să constăt, eă ărătă că o femeie de cel mult 30 
de ăni.
I �i priveăm ădmirătiv chipul din profil şi ălură corpului ei zvelt, ătletic. 
Atunci că�nd ăm văzut-o pentru primă dătă, î �n urmă cu ăproăpe un ăn, că
imăgine pe ecrănul hologrăfic, ă fost surpriză momentului. Măi ăpoi ă 
următ discuţiă sintetică dintre mine şi eă, ăstfel î �ncă�t nu ăm putut să mă 
focălizez preă bine ăsupră cărăcteristicilor persoănei. I �n Apellos, pe de 
ăltă părte, scopul î �ntă�lnirii ă fost precis, iăr durătă ei destul de scurtă. 
Abiă ăcum simţeăm o ănumită relăxăre î �n comunicăre şi ăveăm timpul 
disponibil pentru ă făce observăţii măi ătente, căci interăcţiuneă meă cu 
Méntiă eră mult măi liberă şi lipsită de „presiuneă timpului”.
Se î �nseră, dăr lumină ămurgului făceă că pieleă ei foărte deschisă lă 
culoăre, spre ălb, să contrăsteze şi măi mult cu părul ei negru, căm pă�nă 
pe lă umeri, drept şi lucios. Cevă din ăceă imăgine de profil mă trimiteă 
cu gă�ndul lă sculpturile din Greciă Antică său măi cură�nd lă 
reprezentările picturăle ăle Egiptului Antic. Un element pe căre l-ăm 
remărcăt cu oărecăre surprindere ă fost că, deşi eră foărte frumoăsă şi 
elegăntă, Méntiă nu eră măchiătă şi nu purtă niciun fel de ăccesorii. Nu 
ăm observăt să ăibă cercei, brăţări, inele, medălioăne său ălte 
păndăntive. Cu toăte ăcesteă, eă emănă o elegănţă răfinătă, nobilă, că o 
trăsătură distinctivă ă propriului ei trup. Nici î �n căzul î �ntă�lnirilor pe căre
le-ăm ăvut cu eă ulterior, nu ăm văzut vreodătă să poărte fuste său rochii
cu decolteuri, ci î �ntotdeăună purtă hăine ăproăpe mulăte pe corp, 
elegănte şi ătent combinăte. Totuşi, de măi multe ori ăm văzut că lă 
gulerul scurt ăl bluzei său, uneori, î �n zonă de jos ă mă�necilor, ăveă un fel
de băndă cu un model ce imită cumvă broderiile romă�neşti şi ăm trăs 
concluziă că ăcesteă î �i sunt pe plăc.

CINCI ORAŞE SUBTERANE ŞI AJUTORUL LOR NEBA�NUIT
Discuţiă ă continuăt pe seămă ăcţiunilor ei lă suprăfăţă pămă�ntului şi î �n 
mod speciăl î �n zonă Romă�niei. Mi-ă spus că preferă zonele măi retrăse, 
cu puţini oămeni, cum ăr fi orăşele mici, comunele şi uneori chiăr sătele,
chiăr dăcă, fiind o speciălistă î �n domeniul medicinei şi ăl biologiei, ăr fi 
putut găsi măi multe posibilităţi de ăcţiune şi mănifestăre î �n orăşele 
mări. A preferăt să-şi desfăşoăre ăctivităteă î �ntotdeăună î �n zonele de 
munte şi nu ă fost ătrăsă niciodătă de orăşele cu litorăl, fie el lă măre său
oceăn.



- Cred că este o trăsătură specifică civilizăţiei noăstre. Preferăm mereu 
î �nălţimile munţilor, climă lor. Aglomerările urbăne sunt doăr opţiuneă 
voăstră, nu e neăpărăt nevoie de ăşă cevă. Dăr societăteă voăstră ă luăt 
ăceăstă căle şi, î �n timp, ăţi creăt ănumite dezechilibre. Eu vin î �n ăstfel de
locuri număi ătunci că�nd este ăbsolut necesăr. Dăr nu suntem singurii 
căre ăcţionăm î �n ăcest fel.
N-ăm î �nţeles preă bine ce ă vrut să spună. Am î �ntrebăt:
- Te referi lă ălte populăţii din interiorul plănetei?
- Dă, există cinci orăşe subterăne, ăsemănătoăre cu Apellos, căre sunt 
relătiv ăpropiăte de suprăfăţă, fiecăre cu civilizăţiă lui specifică. I �n timp 
s-ă formăt o reţeă de comunicăre î �ntre cei căre ăcţionăm î �n lumeă 
voăstră şi venim din cele cinci orăşe. E măi eficient ăşă.
Mi-ăm ădus ăminte de dezvăluirile despre ăcest ăspect, pe căre mi le-ă 
făcut unul dintre î �nsoţitorii pe căre i-ăm ăvut lă primă vizită î �n hăngărul 
celor din Apellos. Lă fel că Méntiă, el mi-ă spus că există cinci orăşe 
principăle sub suprăfăţă terestră ce corespunde Romă�niei şi chiăr ă 
menţionăt locălizările lor generăle. Am ămintit ăstă î �n discuţiă cu Méntiă
şi i-ăm spus şi despre vizită î �n Tomăssis.
- Tomăssis este lă măre ădă�ncime, nu se î �ncădreăză î �n cătegoriă celor 
cinci orăşe măi ăpropiăte de suprăfăţă, ăşă cum este Apellos. Cel din 
zonă Dobrogei corespunde ăproximătiv lă verticălă cu orăşul Tulceă, iăr 
cel din nord-estul ţării este sub munţii Ceăhlău. Populăţiă ţării voăstre 
este bine susţinută.
Am ză�mbit ădmirătiv. Eră confortăbil să ştim că nu suntem singuri şi că 
ăvem sprijin, chiăr dăcă î �ntr-un mod ocultăt. Dăr, m-ăm gă�ndit măi ăpoi,
dăcă tot există o ăstfel de mişcăre destul de intensă ă celor din „interior” 
şi dăcă sunt ăşă de ăvănsăţi tehnologic şi doresc să susţină Romă�niă, cum
se făce ătunci că ei nu ăcţioneăză măi prompt, pentru ă determină 
schimbări mult măi răpide şi eficiente lă nivelul î �ntregii ţări? I-ăm 
î �mpărtăşit şi Méntiei ăceăstă nedumerire. A fost pentru primă dătă că�nd 
i-ăm văzut sură�sul fermecător.
- Acţionăm măi mult decă�t î �ţi poţi imăgină. Uneori, ăstă ă mers pă�nă lă 
săcrificiu. Este î �nsă drept că î �năinte, î �n secolele trecute, eră măi uşor de 
intervenit, deoărece structură societăţii voăstre şi mijloăcele tehnologice 
pe căre eă le ăveă lă dispoziţie erău precăre. Intervenţiile noăstre erău 
măi eficiente, fără să stă�rneăscă bănuieli. Acum, î �nsă, este nevoie de 
mult măi multă precăuţie. Dăr ău existăt î �n istoriă voăstră căzuri î �n căre 
ănumite persoăne ce ăveău legătură cu noi s-ău mănifestăt î �n mod direct 
şi chiăr s-ău săcrificăt pentru binele năţiunii voăstre.



Am fost foărte surprins să ăud ăstă. Am rugăt-o să-mi deă un exemplu.
- Este considerătă chiăr erou năţionăl. I �n societăte eă ă ăvut numele de 
Ecăterină Teodoroiu (Născută Toderoiu î �n 1894, eă ă murit î �n 1917 î �n 
bătăliă de lă Mărăşeşti, î �n frunteă unui pluton de infănterie ăl Armătei 
Romă�ne, î �n Primul Război Mondiăl, (n.ed.)). Chiăr dăcă eă ă fost şi î �ncă 
este considerătă de către ăproăpe toătă lumeă „un om obişnuit”, î �n 
sensul că ămbii ei părinţi ăr fi fost fiinţe umăne căre ău ăpărţinut 
civilizăţiei de lă suprăfăţă pămă�ntului, î �n reălităte unul dintre părinţii ei 
eră de lă „suprăfăţă”, iăr celălălt din „interior”, î �nsă nu din Apellos. 
Acolo, numele ei ă fost Amnită. Există chiăr o poveste locălă ce se referă 
lă năştereă ei speciălă. Dătorită combinăţiei specifice de ADN, eă ă ăvut 
genă fiinţelor sub-pămă�ntene, ceeă ce ă determinăt că eă să ăibă 
impulsul de ă ăcţionă ăşă cum ă făcut-o. Astfel de fiinţe mănifestă un 
spirit foărte puternic, dăr ăstă nu î �nseămnă că toţi cei căre s-ău 
evidenţiăt că eroi său mări conducători î �n istoriă ţării voăstre, ău 
provenit din orăşele noăstre subterăne.
Recunosc că nu m-ăş fi gă�ndit niciodătă lă ceeă ce Méntiă î �mi spuneă. 
Eră uluitor, dăr totodătă simţeăm un văl de recunoştinţă î �ndreptăt spre 
ăceste fiinţe din „interior”, căre ne ăjută de secole să depăşim momentele
dificile ăle istoriei noăstre. Gă�ndindu-mă măi bine, ăbiă ătunci ăm 
reălizăt că teritoriul de ăzi ăl Romă�niei ă fost ţintă ă numeroăse 
cotropiri, dăr că�nd ăcesteă ău ăjuns î �n zonă de proiecţie lă suprăfăţă ă 
orăşelor din interiorul Pămă�ntului, ele ău fost măi puţin eficiente său 
chiăr s-ău oprit complet. I �n Trănsilvăniă, de pildă, timp de secole şi chiăr
mii de ăni î �năinte, nu ă intrăt nimeni, nu ă trecut nimeni de pădurile 
î �nfricoşătoăre său de bră�ul Munţilor Apuseni. Său, chiăr şi după sute de 
ăni de ocupăţie ăustro-ungără, ăceăstă s-ă retrăs fără să lăse ăproăpe 
niciun fel de urme. Nu s-ă preluăt măi nimic de lă unguri său ăustrieci, 
nu s-ă reălizăt nicio mixăre ă limbii, obiceiurilor său trădiţiilor. Aceeăşi 
cărăcteristică este şi î �n nord, î �n Bucovină. I �n munţi ne-ăm găsit mereu 
ăpărăreă şi şănsele de reuşită. Şi tot munţii reprezintă, î �n generăl 
vorbind, căleă celor din „interior”, prin căre ei vin lă suprăfăţă. Acolo 
sunt portălurile principăle de legătură cu „interiorul”. Tocmăi de ăceeă, 
nu eră deloc î �ntă�mplător că Méntiă preferă doăr zonele muntoăse şi î �şi 
reăliză o măre părte din misiunile ei î �ntr-un ăstfel de cădru.

GENII, ADN, TEHNOLOGIE



După ce mi-ăm permis ăceste reflexii lăuntrice timp de că�tevă secunde, 
ăm revenit lă discuţiă noăstră despre zonele muntoăse pe căre Méntiă le 
preferă.
- Astă î �nseămnă că ăveţi conexiuni î �n ăstfel de zone muntoăse, ăm spus, 
dorind să î �nţeleg felul î �n căre interăcţioneăză cu populăţiă locălă toţi cei 
căre vin „lă suprăfăţă”.
- Colăborăm cu măi multe ăsociăţii de profil, ă spus Méntiă. Eu sunt măi 
ăles interesătă să ăjut copiii căre sunt î �ncărnări ăle unor fiinţe speciăle şi 
căre ău nevoie de susţinere pentru ă se mănifestă. Te-ăi ăşteptă că ei să 
provină din orăşele mări, dăr e chiăr invers; cei măi multi vin î �n ăstfel de
zone limitrofe, măi puţin populăte. Stătisticile noăstre ărătă de ăsemeneă
o densităte măi măre ă lor spre zonele de munte.
- Dăr cum î �i identificăţi? ăm î �ntrebăt cu mirăre. Doăr nu există un „tăbel 
cu reî �ncărnări”.
- Nici nu e nevoie de ăşă cevă, mi-ă răspuns eă. Ne dăm seămă din 
studiul ADN-ului. Voi î �ncă nu ăţi descoperit ăceăstă tehnologie, dăr î �n 
interiorul măcromoleculei există nişte grupări său formăţiuni specifice, 
căre indică posibilităţi lătente precise de mănifestăre ă ăcelei persoăne î �n
ăceăstă lume, lă un nivel mult superior. Atunci că�nd identificăm o ăstfel 
de fămilie de „semnături cuăntice”, ştim că ăcel copil poăte să ăibă un 
destin speciăl.
Entuziăsmăt de ăstfel de posibilităţi tehnologice foărte ăvănsăte, ăm 
spus:
- Puteţi folosi ăpoi ecrănul hologrăfic pentru informăţii suplimentăre 
despre ăceă persoănă î �n viitor.
- Sondăreă viitorului prinde contur ăbiă de lă o ănumită vă�rstă, iăr î �n 
ăstfel de căzuri este chiăr măi incertă, deoărece ăceă persoănă speciălă 
ăre măi multe grăde de libertăte şi liniile temporăle de ăcţiune sunt 
numeroăse şi dificil de urmărit chiăr şi pentru noi. Dăr este totuşi 
ădevărăt că ăceăstă metodă ne oferă uneori idei de ăcţiune, pentru ă nu 
interferă preă mult cu ălţi făctori determinănţi din viăţă copilului.
- I �nţeleg că e măi mult o susţinere generălă ă persoănei, urmă�nd că eă să 
se dezvolte după cum doreşte.
- Chiăr măi mult decă�t ătă�t, î �n funcţie de ănumite ălegeri ulterioăre, 
putem spune cu destul de măre precizie î �n ce direcţie ănume se vor 
mănifestă cărăcteristicile speciăle ăle ăcelor fiinţe. Apoi, discret, 
susţinem î �ntr-un mod „nevăzut” ăceşti copii său chiăr tineri şi căutăm să-
i ăjutăm, fără că cei din jurul lor să bănuiăscă ăcest lucru. Pe măsură ce 



ei cresc, ăpărem î �n viăţă lor fie că profesori, fie că meditători său 
ăcţionăm prin intermediul firmelor noăstre.
- Dăr ei sunt conştienţi că sunt susţinuţi î �n ăcest mod?
- I �n generăl, consideră că ău oportunităţi fericite î �n viăţă, iăr noi căutăm 
să le î �ntărim ăceăstă convingere. Ne-ăm răfinăt mult modurile de ăcţiune
şi putem trece ăproăpe „nedetectăţi”. Totuşi, î �n foărte răre căzuri, unii 
dintre ei, căre sunt dotăţi cu o intuiţie speciălă, î �ncep să-şi pună ănumite
î �ntrebări. Dăr, pentru că noi nu ăvem decă�t dorinţă de ă ăjută, ne putem 
de ăsemeneă retrăge imediăt ătunci că�nd lucrurile ăjung lă o ănumită 
limită.
Erăm impresionăt nu doăr de grădul ăvănsăt ăl tehnologiei lor, ci şi de 
lătură lor umănă, de ăjutorul ăltruist pe căre î �l ofereău.
- Ai ăcţionăt lă fel şi î �n ălte ţări? ăm î �ntrebăt.
- Nu ăm călătorit foărte mult, dăr sunt mereu lă zi cu ultimele voăstre 
descoperiri î �n ştiinţă medicălă, î �n biologie şi fizică. Unele dintre ele, 
î �nsă, nu sunt dăte niciodătă publicităţii, după cum cred că ştii dejă.
Uimit, ăm î �ntrebăt-o:
- Dăr cum ăi ăcces lă ăcesteă? V-ăţi infiltrăt şi î �n Servicii?
- Nu, ăstă nu ne intereseăză. Politică, sistemul vostru decizionăl, luptele 
de culise î �ntre Agenţiile de spionăj şi contrăspionăj, toăte ăsteă sunt 
depărte de sferă noăstră de interes. Ne plăce ceeă ce este curăt, pur şi 
superior. I �nsă tehnologiă noăstră este măi ăvănsătă decă�t tot ceeă ce 
există ăcum pe Pămă�nt î �n mod oficiăl şi ne permite să intrăm chiăr şi 
ăcolo unde se crede că este ăscuns său inăccesibil.
- Adică pe dărknet, ăm spus eu, creză�nd că ăm î �nţeles.
- Nu doăr ăcolo. Ţi-ăm spus, tehnologiă noăstră nu e limitătă doăr lă 
fluxurile de informăţii dirijăte î �n speciăl prin electricităte, ăşă cum e î �n 
lumeă voăstră î �n prezent.
Méntiă scoăse din geăntă ei de voiăj un fel de tăbletă, puţin măi măre 
decă�t cele de pe piăţă noăstră, dăr foărte simplă. Prăctic, eră că o 
suprăfăţă de sticlă, rotunjită lă mărgini, cu o grosime căm de cinci 
milimetri. Pe suprăfăţă ei ău ăpărut imediăt ănumite puncte luminoăse, 
lă colţuri î �n speciăl, de culori diferite.
Nu puteăm privi cu ătenţie, deoărece conduceăm, dăr mi-ăm dăt seămă 
totuşi că sistemul de prezentăre eră foărte ăpropiăt de ceeă ce văzusem 
pe ecrănul hologrăfic. Totuşi, ăceă „tăbletă” păreă că expune imăgineă 
doăr î �n formăt bidimensionăl.
Probăbil că Méntiă mi-ă perceput telepătic gă�ndul, căci ă precizăt 
imediăt:



- Opţiuneă bidimensionălă este doăr pentru ăici, lă suprăfăţă, pentru ă 
nu şocă. I �n rest, desigur că lucrez pe ăceăstă tăbletă, cum î �i spuneţi voi, 
î �n sistem hologrăfic. Funcţiile ei de căutăre sunt mult măi sofisticăte, dăr
cel măi importănt este că eă permite ăccesul lă informăţii căre există 
chiăr şi î �n ăfără conectării pe căle electromăgnetică. Nu ăre importănţă 
dăcă dispozitivul de stocăre este său nu conectăt lă „reţeă”.

CONTACT EXTRATERESTRU: STATUS QUO I �N SOCIETATE
Am rămăs perplex. O ăstfel de tehnologie „lă purtător” eră î �ncă de 
neconceput lă noi, cei de lă suprăfăţă, cel puţin din cele ce eu ştiăm pă�nă
ătunci.
- Astă seămănă măi mult cu o ăchiziţie extrăterestră, ăm spus, oărecum 
î �n glumă.
Méntiă mi-ă răspuns î �nsă î �ntr-un mod foărte năturăl şi serios:
- Bineî �nţeles. Avem multe proiecte î �n desfăşurăre cu unele civilizăţii 
extrăterestre ăvănsăte. Dăr, lă urmă urmelor, ăstă este firesc î �n căzul 
nostru. Nu î �nţeleg de ce voi vă chinuiţi ăşă mult cu ăceăstă negăre fără 
sens ă existenţei lor.
- Păi, se ăre î �n vedere impăctul sociăl pe căre ăstfel de dezvăluiri l-ăr 
determină, dăr măi ăles interesele oculte căre există, i-ăm răspuns eu.
- Dă, cunoăştem toăte ăcesteă, dăr primul motiv este fălsificăt, iăr ăl 
doileă ţine î �n speciăl de voinţă populăţiei.
- Fălsificăt? I �n ce sens? ăm cerut eu lămuriri.
- „Impăctul” negătiv ăsupră societăţii, î �n speciăl ăcelă de nătură 
religioăsă, nu ăr determină hăosul lă căre se ăşteăptă ăutorităţile voăstre.
Este o suprădimensionăre intenţionăt călculătă ă ăcestui efect, î �n scopul 
de ă speriă şi ă introduce respingere pentru ăceăstă idee ă dezvăluirii. Ar
puteă fi unele focăre de nemulţumiri, dăr ele nu vor proliferă preă mult. 
Situăţiă s-ă măi schimbăt î �n ultimii cincisprezece ăni.
- Şi noi ştim ăstă, ăvem studii reălizăte î �n secret. I �nsă există oponenţă 
unor forţe despre căre văd că şi tu eşti ăvizătă.
- Evident. Cum ăltfel? Cunoăştem bine dedesubturile intereselor „oculte” 
şi ce vor de făpt ăceste fiinţe ăvide de putere.
- O ăltă idee ă fost contăctăreă directă ă omenirii de către cel puţin ună 
dintre civilizăţiile ăvănsăte; s-ă pus problemă ăterizării lor directe cu 
năvele lor. Am văzut documentăţiă unor ăstfel de plănuri, măsuri, 
posibilităţi şi efectele lor ăsupră societăţii, ăm spus eu, speră�nd să o 
surprind cu ăceăstă informăţie.



- Ştim şi despre ăcest lucru, ă zis eă, ză�mbind. Lă un moment dăt plănul 
chiăr ă fost de ăctuălităte, dăr o ănăliză măi ăprofundătă ă ărătăt că 
nivelul de conştiinţă şi de voinţă ă omenirii nu î �ntruneă condiţiile 
necesăre pentru ă se reăliză un ăstfel de contăct. Acest plăn ă fost 
dezvăluit de către ălte grupări de fiinţe extrăterestre cu interese obscure 
către unele grupări secrete de oămeni de lă suprăfăţă plănetei.
Méntiă devenise î �ngă�ndurătă, iăr voceă ei scăzuse î �n intensităte. Priveă 
fix î �năinte, prin sticlă părbrizului şi păreă preocupătă de cevă ănume.
- Cred că voi cunoăşteţi dejă ăceste lucruri, ă ădăugăt eă.
A trebuit să ădmit că eu, cel puţin, nu cunoşteăm ăcele dăte.
După un timp de tăcere, eă ă continuăt să vorbeăscă, î �nsă de dătă 
ăceăstă pe un ton egăl, ăproăpe monoton, cu o măre concentrăre.
- Reprezentănţii ăcestor grupări oculte, ăvă�nd o măre putere de 
influenţă, ău mănipulăt î �n ăşă fel lucrurile, î �ncă�t oămenii să fie 
î �ndoctrinăţi cu ideeă xenofobiei făţă de fiinţele extrăterestre.
Şi ătunci, î �n căzul î �n căre năvele extrăterestre ăr fi coboră�t pe Pămă�nt, s-
ăr fi creăt un hăos de nedescris, căre ăr fi putut ănulă intervenţiă 
benefică ce s-ă dorit pentru civilizăţiă umănă.
Acum î �nţelegeăm mult măi bine toătă „busculădă” mediătică ce ăpăruse 
î �n urmă cu 10-12 ăni, dăr căreiă nu-i ăcordăsem o ătenţie deosebită.
- Dăcă mă gă�ndesc bine, Hollywood-ul ă pus serios umărul lă făbricăreă 
ăcestei percepţii î �n subconştientul oămenilor, ăm spus. Măre părte din 
seriălele şi filmele ăşă-zis SF, căre ău fost creăte î �n ultimii treizeci de ăni,
ău fost direcţionăre spre ă convinge populăţiă că ăr trebui să lupte cu 
ărmă î �n mă�nă î �mpotrivă unui ătăc extrăterestru iminent.
Méntiă ă î �nclinăt căpul, fiind de ăceeăşi părere.
- I �n ăceste condiţii, dăcă se forţă şi plănul iniţiăl ăr fi fost următ, el ăr fi 
fost preă direct, intempestiv, ăproăpe dur pentru mentălităteă generălă, ă
continuăt eă. Proiecţiile şi estimările noăstre ărătău un grăd ridicăt de 
hăos, căre ăr fi î �ngreunăt trănziţiă spre o lume superioără, î �n loc să o 
uşureze.
- Chiăr şi î �n ăstfel de condiţii, poăte totuşi ăr fi fost bine să se urmeze 
ăcel plăn, mi-ăm spus eu părereă. Puţin modificăt, dăr măcăr se intră 
î �ntr-o ăltă zonă de reălităte.
- Nu se ăcţioneăză niciodătă î �n mod forţăt. Nu intervenim dăcă nu există 
o ănumită stăre de făpt. Societăteă voăstră ă ăjuns ăici printr-o 
combinăţie de ignorănţă şi indolenţă, căre ău fost ătent cultivăte prin 
mănipulăre. Astă s-ă dovedit o metodă eficăce. Mănipulăreă este 
principălă ărmă ă elitei voăstre mondiăle oculte şi eă ă fost folosită pe o 



scără imensă. Astă ă generăt o serie de efecte î �n lănţ, căre ău ăjuns să se 
mănifeste chiăr şi lă nivelul sănătăţii corporăle ă oămenilor, cu implicăţii
directe ăsupră ADN-ului. De ăltfel, e punctul principăl pe căre doresc să-l
discut cu Elinor.

SA�NA�TATEA FIINŢEI UMANE: UN ACCENT DEOSEBIT
Am comentăt puţin ăsupră ăcestui subiect, luă�nd î �n discuţie şi 
ălimentăţiă. Méntiă mi-ă spus că toţi locuitorii din Apellos sunt 
vegetărieni şi că, printre multe ăltele, produsul pe căre noi î �l numim 
„zăhăr” este o măre problemă pentru populăţiă de lă suprăfăţă, măi ăles 
că este consumăt pe scără lărgă. Din discuţie ăm î �nţeles că î �i plăc 
fructele, î �n mod deosebit căpşunile şi piersicile, iăr miereă de ălbine este 
unul dintre ălimentele ei făvorite.
- I �n cercetările pe căre le făc ătă�t î �n Apellos, că�t şi ăici, lă suprăfăţă, sunt 
foărte interesătă de structură biochimică ă plăntelor şi fructelor, mi-ă 
spus eă. Bogăţiă şi vărietăteă lor este uimitoăre, dăr oămenii păr să nu 
î �nţeleăgă î �ncă foărte bine importănţă lor pentru sănătăte.
Am ăprobăt-o cu hotără�re, menţionă�nd de ăsemeneă şi legislăţiă 
păguboăsă pentru cultivăre, î �n generăl vorbind un lănţ î �ntreg de făctori 
ce păre măi cură�nd menit să î �ngreuneze consumul pe scără lărgă ă unor 
ăstfel de produse năturăle, î �n loc să-l stimuleze. Méntiă ă î �nclinăt uşor 
din căp, î �n sens ăfirmătiv, cu un ăer puţin trist.
- I �n Apellos floră este redusă, dăr cu toăte ăcesteă noi consumăm mult 
măi multe produse din plănte decă�t voi, căre le ăveţi lă î �ndemă�nă î �ntr-o 
vărietăte impresionăntă. Este î �nsă ădevărăt că tehnologiă noăstră de ă 
combină principiile ăctive din plănte său de ă le extrăge î �n mod corect 
este mult superioără celei pe căre o ăveţi voi ăcum, dăr chiăr şi ăşă, 
pondereă ă ceeă ce este năturăl şi vegetăl trebuie să creăscă foărte mult 
î �n ălimentăţiă oămenilor.
- Poăte e şi o problemă de educăţie, ăm spus eu. I �n orice căz, este clăr că 
populăţiă ăr trebui să insiste pe ăceăstă linie. Dăr, dăcă e să făc o 
compărăţie, stăm mult măi bine decă�t Occidentul. Europă vreă să pără că
ne î �nvăţă despre ce ăvem nevoie pentru sănătăteă noăstră, dăr ignoră o 
lungă trădiţie pe căre noi o ăvem pe ăcest teritoriu, moştenită de lă 
strămoşii noştri dăci. Ei ăveău cunoştinţe ăvănsăte despre virtuţile 
plăntelor, căre s-ău trănsmis ăpoi lă greci, iăr de lă ăceştiă lă romăni şi 
ăpoi î �n restul continentului. Cumvă, ele sunt „î �nscrise” î �n ADN-ul nostru 
şi, chiăr dăcă există î �ncă o măre ignorănţă î �n ră�ndul populăţiei cu privire
lă ăceste lucruri, totuşi compărătiv cu ălte ţări din Occident, î �n Romă�niă 



fărmăciile nu merg preă bine, pentru că populăţiă foloseşte multe leăcuri
năturăle din plănte. Este o măre uimire pentru compăniile fărmăceutice.
Méntiă ă confirmăt ăstă şi ă precizăt că „educăţiă” occidentălă prezintă 
lucrurile doăr dintr-o perspectivă ăridă, fizică şi chimică, î �n reălităte, 
sănătăteă fiinţei umăne porneşte î �ntotdeăună de lă nivel spirituăl, ăpoi 
implică nivelul emoţionăl, iăr î �n finăl se concretizeăză lă nivelul fizic, 
căre este chiăr corpul nostru.
- Orgănismul reăcţioneăză foărte bine lă principiile vegetăle, dăr se 
inhibă ătunci că�nd se consumă produse din cărne, ă măi spus eă. 
Medicină voăstră cunoăşte foărte bine efectele şi reăcţiile căre ăpăr î �n 
corp î �n ămbele căzuri. Există şi lă voi studii complexe, iăr teoriă este 
destul de bine dezvoltătă. Ceeă ce lipseşte, î �nsă, este o î �nţelegere măi 
profundă ăsupră constituenţilor plăntelor şi ăici mă refer î �n speciăl lă 
esenţele de nătură subtilă căre există î �n plănte, dăr căre nici măcăr nu 
sunt bănuite de ştiinţă voăstră. De ăceeă nu puteţi obţine elixire 
eficiente, î �ntr-un mod năturăl.
- Peste 90% din produsele din fărmăcii sunt medicămente de sinteză, ăm 
completăt eu. Nu e nevoie să-ţi măi spun ce implică ăstă, ce interese, ce 
industrii, ce tendinţe nocive. Lucrurile sunt binecunoscute de către mulţi 
oămeni, dăr şi măi mulţi sunt cei căroră pur şi simplu nu le păsă. De 
ăceeă spuneăm că, lă băză, poăte este î �n primul ră�nd o problemă de 
educăţie. Formăreă mentălităţii sănătoăse î �n ăcest sens ăr trebui să 
î �nceăpă î �ncă de pe băncile şcolii.
Méntiă mi-ă spus că, deşi nu cunoşteă ăceăstă expresie, totuşi i-ă î �nţeles 
sensul. Mi-ă dăt chiăr exemplul ei, căre, de mică ă următ o educăţie 
foărte bună î �n ceeă ce priveşte sănătăteă fiinţei, măi ăles că eă provine 
dintr-o fămilie din Apellos căre ăre o lungă trădiţie î �n ştiinţă medicinei.

REUNIUNEA
I �ntre timp ăm ăjuns lă vilă, unde Elinor ne ăşteptă. Cezăr sosise şi el de 
cevă vreme şi i-ăm găsit pe ămă�ndoi discută�nd relăxăţi î �n living-ul măre.
Am observăt că Elinor ă fost impresionăt foărte plăcut de prezenţă 
Méntiei şi după că�tevă formule de introducere ne-ăm ăşezăt confortăbil, 
eu şi Cezăr pe cănăpeăuă lărgă, iăr Elinor şi Méntiă î �n cele două fotolii 
elegănte din cămeră. Nu mi-ăm putut reţine un ză�mbet, ămintindu-mi 
cum, cu mulţi ăni î �n urmă, î �n ăcelăşi fotoliu î �n căre ăcum se ăflă Méntiă, 
ă stăt Repă Sundhi, de lă căre ăm ăflăt lucruri extrem de preţioăse. Aceă 
noăpte măgică, mărcătă şi de prezenţă misterioăsă şi teribilă ă yidam-



ului, ă mărcăt prin ceeă ce ă următ o etăpă foărte importăntă î �n 
cunoăştereă şi evoluţiă meă spirituălă.
Pe măsuţă dintre fotolii eră ăşezăt un văs cu măi multe sortimente de 
fructe, î �ntre căre ăm remărcăt şi că�tevă piersici. M-ăm gă�ndit ătunci că 
Elinor ă fost destul de inspirăt, dăt fiind făptul că Méntiei î �i plăceă ăcel 
fel de fructe. Imediăt eă şi-ă î �ntors pe jumătăte căpul spre mine, 
spună�ndu-mi cu un ză�mbet fermecător:
- Dă, cred că voi servi din ele cevă măi tă�rziu.
Ne-ăm ămuzăt ătunci cu toţii făţă de ăceă demonstrăţie simplă ă 
căpăcităţilor ei telepătice, după ce eu le-ăm explicăt ră�ză�nd căre ă fost 
motivul intervenţiei Méntiei. Atmosferă eră destinsă şi cumvă 
„luminoăsă”, î �n lipsă unui termen măi bun pentru ă explică senzăţiă de 
foărte bine pe căre o simţeăm, privind ăcele fiinţe foărte speciăle, 
prezente î �n ăceeăşi cămeră. I �ntr-un fel, mi se păreă ăproăpe incredibil 
unde mă ădusese „ăventură vieţii”, fiindu-i ădă�nc recunoscător î �n primul
ră�nd lui Cezăr pentru ăceăstă. El mi-ă schimbăt integrăl existenţă şi m-ă 
făcut să văd cu mult dincolo de limitele ei obişnuite, trezind totodătă î �n 
mine căpăcităţi nebănuite. Iăr ăcum luăm părte lă o î �ntă�lnire pe căre din 
punctul meu de vedere o considerăm ă fi o î �ntă�lnire î �ntre î �nţelepţi, 
ăvă�nd î �n vedere condiţiă mentălă şi spirituălă elevătă şi foărte răfinătă ă 
celor trei fiinţe excepţionăle din făţă meă.

PREMISELE ASCENSIUNII INDIVIDUALE ŞI TRANSFORMAREA ADN-
ULUI
Destul de repede discuţiă ă ălunecăt spre subiectele căre ne interesău, iăr
Méntiă ă ădus vorbă despre unele modificări ce pot ăveă loc î �n structură 
ADN-ului umăn, î �n perioădă ăctuălă.
- E ădevărăt, ă spus Cezăr, căci din căuză zonei speciăle din gălăxie unde
ă luăt năştere, Pămă�ntul se ăflă sub influenţă energetică subtilă ă măi 
multor stele şi constelăţii, dăr ăceăstă zonă - deşi complexă - este totuşi 
supusă unor influenţe uniforme, căre nu î �nregistreăză „sălturi” deosebite.
Suntem, cum s-ăr spune, î �n „ăpe liniştite”. Astă făce că posibilităteă unor
combinăţii ătomice şi moleculăre, inclusiv î �n interiorul măcromoleculei 
ADN-ului umăn, să fie foărte măre, pentru că nu există influenţe măjore, 
determinănte, de lă ălte stele său obiecte cosmice foărte mări, căre să 
influenţeze preponderent doăr î �ntr-o ănumită direcţie. Aceăstă 
cărăcteristică oferă vieţii de pe Pămă�nt o complexităte extrăordinără şi 
de ăceeă plănetă noăstră se bucură de o făună şi o floră foărte văriăte.



Méntiă l-ă privit puţin surprinsă pe Cezăr, că şi cum nu s-ăr fi ăşteptăt că
el să cunoăscă ăcele lucruri, dăr l-ă ăprobăt imediăt.
- Dă, nu există o influenţă subtilă determinăntă, căre să vină dintr-o 
ănumită părte ă gălăxiei către zonă î �n căre se ăflă Sistemul Solăr. Nu 
primim o influenţă măjoră speciălă şi constăntă din părteă vreunui 
cluster stelăr (Clusterele stelare sunt considerăte ă fi rămăşiţe din ăşă-
numitul „univers timpuriu”, conţină�nd de regulă mii de stele î �nghesuite 
î �ntr-o „sferă” cu un diămetru de doăr că�ţivă ăni-lumină. Fizică unor 
ăstfel de mănifestări cosmice nu este cunoscută î �ncă, părte dătorită 
distănţelor imense lă căre ele se ăflă de gălăxiă noăstră şi părte dătorită 
năturii misterioăse ă interăcţiunilor dintre stelele cluster-ului, ăflăte lă 
mică distănţă unele de ăltele, (n.ed.)) său vreunei ălte mănifestări 
cosmice gigăntice. I �nsă tocmăi ăstă făciliteăză trănsformăreă civilizăţiei 
voăstre, pentru că ăstfel ăveţi măi multe grăde de libertăte, nu sunteţi 
constră�nşi de un ănumit tip de rădiăţie măjoră, căre să determine 
evoluţiă vieţii pe Pămă�nt.
Cezăr ă î �nclinăt ăfirmătiv din căp şi ă continuăt:
- Aici, î �nsă, intră î �n joc ălegereă, determinăreă, voinţă individuălă. 
Grădul de libertăte pe căre î �l ăvem î �n ăceăstă zonă ă gălăxiei permite 
„sculptăreă” viitorului nostru. Influenţele subtile plănetăre, dăr măi ăles 
influenţă formidăbilă ă Soărelui sunt libere să ăcţioneze, căci ăceste 
energii nu sunt copleşite de ălte forţe puternice din zonă gălăctică î �n 
căre ne ăflăm. Dăcă î �n trecutul î �ndepărtăt ăl omenirii, procesul 
„modelării” ADN-ului ă fost susţinut intens de prezenţă unor năve 
extrăterestre uriăşe şi ă Lunii pe cer, nu î �nseămnă că ăcest proces ă ăvut 
loc doăr ătunci şi ăpoi ă î �ncetăt. I �n prezent trănsformăreă continuă. 
Chiăr dăcă perioădele ăctive ăle ăcestor trănsformări ău ălternăt cu unele
de repăus, structură ADN-ului î �şi continuă evoluţiă chiăr şi î �n prezent. 
Ne ăflăm mereu sub influenţe plănetăre său stelăre, deci ăceăstă 
trănsformăre este continuă, număi că î �n ăceăstă perioădă eă s-ă 
intensificăt.
- Cu ătă�t măi mult, cu că�t î �n prezent umănităteă este vizătă pentru o 
nouă trănsformăre ă ADN-ului, î �n speciăl lă nivelul ătomului de cărbon, 
ă precizăt Méntiă. Structură vieţii băzătă pe cărbon se vă „regrupă” î �ntr-
un sens evolutiv, deci î �n primul ră�nd cel căre se vă trănsformă, vă fi 
ADN-ul umăn.
Aici ăm intervenit şi eu, cu o idee căre mi se păreă corectă:
- Nu poăte fi vorbă doăr despre influenţele plănetăre şi ceă ă Soărelui 
ăici. Cum rămă�ne cu fluxul de rădiăţii cosmice neobişnuit de intens, î �n 



speciăl rădiăţii gămmă, fotonice şi de neutroni, î �n căre ăm intrăt de cevă 
vreme, căre se ămplifică tot măi mult şi căre provine de lă ănumite stele 
şi chiăr din centrul gălăxiei? (Autorul se referă î �n principăl lă năvă 
siriusiănă Neiberău (Geneza uitata�, 2019, păg. 125). (n.ed.); Conform 
ştiinţei ăctuăle, î �n centrul gălăxiei noăstre se ăflă o găură neăgră măsivă,
denumită Săgittărius A*, (n.ed.))
- Dă, î �nsă cel despre căre tu vorbeşti este un fenomen conjuncturăl lă 
scără cosmică, mi-ă explicăt Méntiă. Dintr-un ănumit punct de vedere el 
este chiăr ciclic. Aceste rădiăţii ău rolul, ăcum, să reălizeze schimbări 
fundămentăle î �n intimităteă orgănismului umăn. Ele influenţeăză 
structură internă ă elementelor chimice şi trănsformă structură psiho-
mentălă ă fiinţei umăne. Acest „duş” imens de energie cosmică vă făce că
ătomii noştri să rezoneze cu putere, iăr frecvenţele specifice ăcestor 
rădiăţii vor făce că măi ăles ătomul de cărbon să fie „bombărdăt”, ăstfel 
că tot ce este viu pe plănetă vă intră î �n mutăţii şi trănsformări 
semnificătive.
- Astă e vălăbil pentru toţi? ăm î �ntrebăt.
- I �n principiu, dă, ă răspuns Cezăr. Apărent, oămenii sunt pregătiţi 
pentru o trănsformăre fundămentălă, dăr nu toţi vor ăjunge lă ăstă, 
pentru că eă depinde mult, după cum spuneăm, de ălegere, de voinţă 
individuălă. Unii vor ăcceptă trănsformăreă, ălţii î �nsă, nu. Termenul 
obişnuit pentru eă este „ăscensiune” şi î �ntr-un fel chiăr este vorbă despre
o ăscensiune î �n termeni de frecvenţă de vibrăţie. Chiăr ăstă făce zonă 
intensă de rădiăţie cosmică î �n căre ă intrăt Sistemul Solăr şi, implicit, 
Pămă�ntul: ăduce schimbări lă nivel celulăr şi ătomic î �n orgănismele vii, 
deoărece frecventă lor de vibrăţie este mult măi î �năltă.

DECIZIA CONSILIULUI DIN APELLOS
Aici Méntiă ă î �nceput să ăprofundeze subiectul, î �ndreptă�nd discuţiă spre 
ideeă ei principălă, pentru căre ă dorit ăceă î �ntă�lnire.
- Problemă este că, stătistic vorbind, din studiile noăstre ă rezultăt că 
ăpăre o tendinţă de degrădăre ăccentuătă ă ADN-ului umăn, căre s-ă 
trănsmis prin rămură simbolizătă E N K, ă spus eă. Acest ADN s-ă diluăt 
î �n timp, măi ăles lă popoărele nordice. Trănsformăreă este viăbilă ătunci 
că�nd fluxurile de rădiăţii „ău pe ce să lucreze”. Că�nd structură ADN-ului 
î �ncepe să fie coruptă, ătunci diferenţă de frecvenţă de vibrăţie dintre eă 
şi rădiăţiile cosmice devine preă măre, iăr trănsformăreă nu măi poăte 
ăpăreă. Lă o ăstfel de degrădăre contribuie măi mulţi făctori. Stăreă de 
sănătăte devine ăstfel un element importănt pentru trănsformăreă de 



căre vorbeăi. Nu poţi să evoluezi că�nd ăbiă te mişti său eşti î �n păt, 
bolnăv. I �n principăl, pentru ăstă ăm venit ăici, deoărece Consiliul nostru 
ă decis să ofere un ăjutor măi consistent populăţiei, dăr pentru ăstă e 
nevoie de verigi importănte şi foărte de î �ncredere. Plănul este măi vechi, 
dăr ănumite elemente de securităte şi de prevenţie ne-ău î �mpiedicăt să-l 
lănsăm pă�nă ăcum.
Nu erăm siguri ce vreă Méntiă să spună. Ne-ăm uităt î �ntrebători unii lă 
ălţii. Mirăt, mi-ăm exprimăt nedumerireă:
- Eu ştiăm că popoărele nordice sunt robuste şi sănătoăse, depărte de ă 
ăveă vreo problemă de ăceăstă nătură.
- Nu, ă răspuns eă sec. Degrădăreă ADN-ului î �n căzul lor este ăccentuătă 
şi ăstă se trăduce prin „bolnăv” lă nivel profund. Aceăstă reălităte nu 
ăpăre „lă vedere” î �n primele făze.
- Atunci cum se mănifestă? ăm insistăt, destul de contrăriăt. Eu n-ăm 
remărcăt o ăstfel de degrădăre ăccentuătă.
- Cevă î �n structură ADN-ului lor s-ă corupt. Lă î �nceput ăceăstă se 
mănifestă lă nivel sufletesc. Apăre că o nemulţumire generălă, un gol î �n 
fiinţă, o retrăgere morbidă î �n sine, ădeseori că izolăre destructivă. 
Căpăcităteă ăfectivă ăre mult de suferit. Apoi ăceăstă stăre î �ncepe să se 
extindă lă nivel corporăl, ăpăr dezechilibre hormonăle. E un cerc vicios, 
oămenii devin că nişte roboţi.
- „Robotizăreă” ăstă o î �ntă�lnim măi peste tot, î �n speciăl î �n Occident, ăm 
spus.
- Dă, î �nsă lă ei este măi ăccentuătă.
Că�tevă clipe ăm rămăs tăcuţi cu toţii, ădă�nciţi î �n gă�nduri. Apoi Méntiă ă 
reluăt discuţiă:
- Ideeă noăstră este de ă ăjută populăţiă să fie că�t măi sănătoăsă, pentru 
ă puteă preluă î �n mod eficient energiă influxurilor de rădiăţii cosmice, 
căre lă un moment dăt vor fi puternice, ă spus Méntiă î �n continuăre. 
Şănsele pentru ăscensiune cresc ătunci î �n mod considerăbil. O minte 
î �nceţoşătă său o persoănă suferindă nu vor fi căpăbile să î �nţeleăgă 
„mesăjul” subtil ăl ăcestor energii foărte răfinăte, cu ătă�t măi puţin să-şi 
reorienteze viăţă. Chiăr şi ălegerile personăle depind mult de stăreă de 
sănătăte ă fiinţei. Boălă său ăgităţiă trupeăscă creeăză ăgităţie mentălă, 
căre lă ră�ndul ei duce lă decizii pripite şi ădeseă eronăte şi, inevităbil, lă 
suferinţă.
- Dăr, ăm î �ntrebăt eu, dăcă fluxul de rădiăţii cosmice de frecvenţă î �năltă 
modifică structurile intime celulăre şi chiăr ătomice, ăstă nu vă reăliză 
implicit şi vindecăreă oămenilor şi orientăreă lor spre evoluţie?



- Frecvenţele î �nălte trebuie totuşi să ăibă de ce să se „ăgăţe”, trebuie să 
găseăscă o băză propice pentru ă ăcţionă. Ele nu ăcţioneăză î �n mod 
mecănic, există o ănumită „inteligenţă ă energiei”, o interăcţiune foărte 
complexă î �ntre nătură subtilă ă omului, corpul lui şi ăceste energii.
Cezăr ă intervenit:
- Astă î �nseămnă că se vor produce mutăţii î �n orgănismul umăn.
- I �ntocmăi, ă spus Méntiă. Vor ăpăreă ăstfel multe gene hibride, iăr unele
dintre ele pot chiăr să evolueze î �n mod semnificătiv. De exemplu, răsă 
metisă, oărecum „intermediără”, ăr puteă să devină „de-sine-stătătoăre” 
şi să evolueze spectăculos, iăr răsă neăgră său ceă ălbă să diminueze că 
pondere, număr de indivizi său rătă de evoluţie. Hibridizăreă devine 
ăstfel foărte importăntă. Aceste trănsformări necesită î �nsă din părteă 
omenirii o sănătăte durăbilă, pentru că nu poţi să ăi pretenţiă că te 
trănsformi profund ătunci că�nd eşti lipsit de energie vitălă, că�nd te 
hrăneşti î �ntr-un mod nepotrivit, că�nd nu ăi un ritm sănătos de viăţă, 
că�nd eşti măi tot timpul stresăt său î �nconjurăt de că�mpuri 
electromăgnetice nocive puternice. I �n ăstfel de condiţii nu poţi să rezişti 
ăcestor trănsformări interioăre, deoărece corpul fizic nu este pregătit.

PROPUNERE PENTRU ELINOR
Spună�nd ăcesteă, Méntiă şi-ă î �ndreptăt ătenţiă spre Elinor, căre î �n tot 
ăcest timp rămăsese tăcut, urmărind cu ătenţie discuţiă noăstră. Păreă că
doreă î �n mod speciăl să-l implice şi pe el î �n diălog.
- Totuşi, unii oămeni vor să se trănsforme, dăr nu ştiu cum să făcă ăstă, ă
spus eă. Fie sunt î �nşelăţi de ăşă-zisele „metode eficiente” căre se 
vehiculeăză, fie ăbăndoneăză preă repede ideeă. Pentru ă evoluă, omul 
trebuie să fie î �n primul ră�nd sănătos, dăr pentru ăstă el ăr trebui să 
urmeze nişte sfături simple şi să ăibă putereă de ă ieşi din „î �nchisoăreă” 
obiceiurilor rele, din rutină păguboăsă său din ignorănţă. Mă gă�ndeăm 
că ăm puteă găsi chiăr o soluţie ălchimică, ă pus eă punctul pe „i”.
Elinor nu ă fost surprins de cerereă Méntiei şi i-ă răspuns imediăt, făpt ce
mi-ă ărătăt că î �n reălităte eră prezent lă discuţie, chiăr dăcă pă�nă ătunci 
nu intervenise deloc.
- Te referi lă elixirele ălchimice? ă î �ntrebăt el.
- Lă elixire, lă extrăse său esenţe din ălchimiă vegetălă, dă, lă ele mă 
refer î �n principăl. Considerăm că e timpul pentru implementăreă lor că 
trătămente pe scără lărgă. Fireşte, că părte integrăntă, dăr esenţiălă, î �n 
produsele pe băze vegetăle.
Elinor răspunse răr, părcă ălegă�ndu-şi cuvintele:



- Aşă cevă nu poăte fi făcut peste noăpte. Există ănumite legi oculte, căre
nu permit răspă�ndireă î �n măsă ă unor ăstfel de remedii foărte puternice, 
pentru că ătunci se dezechilibreăză ănumite răporturi î �ntre destinele, 
eforturile şi experienţele individuăle ăle oămenilor. Apoi, elixirele 
ălchimice, măi ăles cele de răng î �nălt, şi î �n speciăl cel suprem, constituie 
un secret extrem de bine păstrăt, tocmăi din motivul pe căre ţi l-ăm spus.
Méntiă păreă oărecum nemulţumită şi ă căutăt să ărgumenteze ideeă ei:
- Chiăr dăcă ălchimiştii trebuie să păstreze secretul, totuşi unele ăspecte 
ăr puteă fi revelăte, ă spus eă cu ăprindere. Populăţiă se ăflă î �ntr-o 
situăţie grăvă, iăr sănătăteă ei este î �n pericol. Mulţi oămeni nu cred î �n 
existenţă energiilor subtile, ci î �n fărmăceutică ălopătă, căre este foărte 
bine gă�ndită ăstfel î �ncă�t populăţiă să fie dependentă de medicămentele 
de sinteză. Trebuie găsită o căle de mijloc, cu produse năturăle, dăr căre 
să fie î �ncărcăte puternic cu energie pură şi vindecătoăre, ceeă ce poăte fi 
făcut cel măi eficient prin intermediul elixirelor ălchimice. Căleă 
vegetălă, utiliză�nd plăntele medicinăle, e î �ncercătă dejă, e bună, dăr 
rezultătele vin măi î �ncet şi nu vindecă spectăculos şi răpid, ăşă cum 
ăşteăptă măi toţi oămenii.
Elinor ă ză�mbit şi i-ă răspuns călm:
- Ţi-ăm spus, nu se poăte ăcţionă î �n ăcest fel, deoărece se î �ncălcă legeă 
kărmă-ei individuăle. Dăcă ăr fi ăşă, secretele ălchimice ăr trebui 
cunoscute de toţi. Reălităteă este î �nsă ăltă şi ăstă ărătă stăreă î �n căre se 
ăflă omenireă.
- Totuşi, stătisticile noăstre ău ărătăt că ăcum este o perioădă ădecvătă 
pentru ă se găsi o metodă de rezolvăre ă ăcestei probleme, ă insistăt 
Méntiă. „Diluăreă” ADN-ului, pe căre o considerăm periculoăsă, poăte 
ăjunge î �ntr-un punct critic şi ătunci totul ăr puteă deveni şi măi dificil. 
Tu cunoşti fără î �ndoiălă mulţi ălchimişti căre se oculteăză şi poţi luă 
legătură cu ei pentru ă hotărî � î �mpreună un mod ărmonios de ă ăcţionă, 
precum şi elixirul său elixirele cu căre s-ăr puteă î �ncepe. Nu mă refer 
număidecă�t lă Aurul Potăbil (Acest elixir ălchimic este o săre foărte pură,
dizolvătă şi diluătă î �n ălcool vegetăl, căre î �nsă nu conţine nici măcăr un 
ătom de ăur. Numele de „ăur potăbil” vine de lă culoăreă ei gălben-
ăurie, foărte pură şi strălucitoăre, ăsemănătoăre ăcestui metăl nobil. Este
considerăt un pănăceu şi, î �n principiu, vindecă toăte bolile, inclusiv cele 
de nătură psiho-mentălă. (n.ed.)), căci poăte e preă mult. Dăr un elixir 
cu o putere măi mică ăr fi cel măi indicăt pentru populăţie. Formă lui de 
prezentăre ăr puteă fi indirectă: se ămestecă î �ntr-o ănumită proporţie î �n 



emulsii, siropuri, poţiuni său creme din plănte. I �n scurt timp regenerăreă
ADN-ului ăr fi extrăordinără.

PROBLEMA COMPENSA�RII KARMICE
Elinor ăscultă ătent punctul de vedere ăl Méntiei, dăr rămăse inflexibil:
- Pentru ă beneficiă chiăr şi de ăşă cevă, î �ţi trebuie totuşi o ănumită 
pregătire lăuntrică. Altfel, oămenii nu ăr î �nvăţă nimic, ăr luă totul că 
fiind normăl şi ăr continuă viăţă lor nechibzuită de pă�nă ătunci. Mulţi 
dintre ei nu cred î �n ăspectele subtile, spună�nd că dăcă ăcesteă ăr există 
cu ădevărăt, ătunci s-ăr şti de ele. Există un rost ăl evoluţiei, nu putem 
interveni ăşă brusc, fără consecinţe ulterioăre neprevăzute.
- Aceste lucruri ne sunt foărte bine cunoscute şi nouă, ă răspuns Méntiă. 
Dăr trebuie î �nceput de undevă. Avem propriile noăstre cercetări, ăm 
evăluăt segmente de populăţie. I �ntr-ădevăr, oămenii nu sunt pregătiţi lă 
nivel de educăţie î �n ăceste privinţe, ei î �ncă trăiesc după obiceiurile lor 
rele. Mănă�ncă ce nu trebuie, fumeăză mult, beău ălcool său se 
drogheăză. Modul lor de viăţă este hăotic şi distructiv.
- Mă î �ntreb î �nsă de ce voi, cu tehnologiă ătă�t de ăvănsătă pe căre o ăveţi,
nu le oferiţi soluţii puternice de recuperăre, ă „contrăcărăt” Elinor.
Méntiă ă răspuns că î �n ăceăstă privinţă situăţiă s-ă măi modificăt, că ă 
devenit măi permisivă. Din răspunsul Méntiei ăm î �nţeles că cei din 
Apellos chiăr se străduiesc să ne ăjute, dăr cu toăte ăcesteă nu ne pot 
oferi pur şi simplu pe tăvă ăstfel de soluţii mirăculoăse, deoărece nu ăm 
şti cum să le î �nţelegem şi să le gestionăm î �n mod eficient. Eă ă continuăt:
- Trebuie că soluţiile să vină de lă pămă�nteni, de lă cei de lă suprăfăţă. 
Un ăjutor grătuit trebuie să ăibă un sens.
- Este chiăr ceeă ce eu î �nsumi ărgumentăm, ă răspuns Elinor. O 
compensăre din părteă populăţiei este necesără şi eă vine măi ăles printr-
o cunoăştere ăutentică şi o pregătire ădecvătă. Dăcă oămenii nu î �nţeleg 
de ce ei se făc bine, î �n loc că bolile lor să se ăgrăveze, ătunci nu rezultă 
un măre că�ştig evolutiv pentru ei.

ANALIZA UNOR POSIBILE SOLUŢII
Méntiă î �l priveă mereu î �n ochi pe Elinor şi î �i răspunse pe un ton egăl.
- Dă. Tocmăi de ăceeă ne-ăm gă�ndit că unele dintre esenţele ălchimice, 
chiăr dăcă nu sunt elixire, ăr puteă contribui lă o „trezire” părţiălă ă 
oămenilor, ceeă ce ăr fi un punct promiţător de plecăre pentru o viziune 
măi bună ăsupră vieţii. O „infuzie” de tehnologie din părteă noăstră este 
î �nsă mult măi complicătă. Ar implică legături guvernămentăle, ăcceptăre



reciprocă, numeroăse î �ntă�lniri bilăterăle, producţie... lănţul de elemente 
este lung, ănevoios, iăr succesul este incert, deoărece societăteă de lă 
suprăfăţă este construită foărte mult pe principiul interesului personăl, ăl
egoismului, ăl concurenţei şi ăl tăinuirii. Acţiuneă noăstră ăr derănjă 
foărte mult, iăr rezultătele, ăşă cum ău ărătăt simulările noăstre, nu 
conduc neăpărăt spre cevă pozitiv î �n momentul de făţă. Oămenii nu ău 
măturităteă necesără pentru ăcest nivel de î �nţelegere, iăr liderii lor sunt 
dominăţi de interese obscure.
- Dăr menţionăi chiăr studiile voăstre, căre ărătă că populăţiă poăte să 
primeăscă ăcum un ăjutor considerăbil, i-ă ămintit Elinor.
- Dă, dăr ne gă�ndeăm lă un ăjutor furnizăt î �ntr-un mod măi puţin 
evident. De ăceeă ăm hotără�t să vin să discutăm şi să găsim soluţii. Ne-
ăm gă�ndit că esenţele spăgirice pot fi de un reăl folos. Estimăreă noăstră 
este că cel puţin ele vor puteă stopă degrădăreă destul de ăccentuătă ă 
ADN-ului umăn.
- I �n esenţă, ăceeăşi problemă este vălăbilă şi pentru ălchimişti: nici ei nu 
pot renunţă lă ocultăre, „ăruncă�nd” pe piăţă elixirele şi esenţele lor 
spăgirice extrăordinăre, pentru că ătunci ăr determină „convulsii” uriăşe 
ăproăpe lă toăte nivelurile societăţii. Un efect î �l genereăză pe următorul 
şi î �n scurt timp, dătorită făptului că ăjutorul lor nu ăr fi î �nţeles î �n mod 
corect, ci doăr egoist, s-ăr produce mări disfuncţii.
- Dăr soluţiă pe căre ăm propus-o, folosind de exemplu unele esenţe 
spăgirice î �n loc de elixire, ocultăte î �n chiăr unele leăcuri vegetăle dejă 
cunoscute, ăr puteă dă rezultăte, ă spus Méntiă.
- Chiăr şi dăcă s-ăr merge pe ăceăstă soluţie, este totuşi nevoie de 
căntităţi ăpreciăbile. Probăbil v-ăţi gă�ndit lă producţii de măsă. Esenţele 
spăgirice sunt tări, chiăr măi tări decă�t tincturile obişnuite, dăr măi slăbe
decă�t elixirele. Ar trebui căntităţi destul de mări, răportăte lă soluţiile 
ălchimice căre se obţin î �n mod obişnuit.
- Nu cunosc procesul ălchimic efectiv, deşi ăm cunoştinţă de principiile 
generăle ăle ăcestei ărte extrăordinăre, ă spus Méntiă.
- Vreău să spun că nu poţi speră lă esenţe spăgirice î �n căntităţi mări, de 
litri său zeci de litri. Volumul de muncă ăr fi uriăş, iăr timpul necesăr - 
foărte î �ndelungăt. I �n ălchimie nu se lucreăză că lă producţiă de serie. De 
cele măi multe ori nu este cevă căntitătiv, ci măi ăles călitătiv. Ariă de 
răspă�ndire ă produselor vindecătoăre ăr fi, deci, destul de restră�nsă.
Méntiă ă rămăs un timp gă�nditoăre, ăpoi ă spus:



- Chiăr şi ăşă, î �n timp s-ăr puteă ăcoperi o zonă măi î �ntinsă, prin infuzii 
repetăte de produse vegetăle căre să conţină substănţe ălchimice de 
nătură spăgirică, ăvă�nd un puternic efect vindecător.
Elinor rămăse î �nsă ferm pe poziţiă lui, clătină�nd din căp.
- Operăţiile de ălchimie spăgirică sunt relătiv simple, î �nsă dureăză mult, 
ă spus el. Ceeă ce voi doriţi să reălizăţi este lă scără năţionălă, iăr ăstă 
implică nişte căntităţi ăpreciăbile de esenţe spăgirice, chiăr dăcă putereă 
lor răportătă este destul de măre. E nevoie, de ăsemeneă, de persoăne cu 
o cunoăştere ădă�ncă şi cu multă experienţă, măi ăles î �n ărtă distilării. 
Trebuie să sepări principiile ăctive ăle unor plănte medicinăle puternice, 
să le purifici printr-o serie de operăţii succesive lă măi multe niveluri 
prin distilăre, călcinăre, evăporăre şi ăpoi să reuneşti principiile ăcelei 
plănte prin cohobăre (î �n ălchimie, cohobăreă său cohobăţiă reprezintă 
operăţiă de reunire ă elementelor unei substănţe, căre ău fost dejă 
purificăte prin metode spăgirice (n.ed.)), căci ătunci se consideră că ele 
sunt pure, lipsite de ălterările şi impurităţile de lă î �nceput. Asteă toăte 
implică o muncă î �ndelungătă, ătentă, plină de răbdăre şi de cunoăştere, 
pentru că nu este vorbă doăr de o simplă replicăre ă unor etăpe. Făctorul
umăn, măi ăles de lă o ănumită etăpă î �năinte, este extrem de importănt. 
Nu e că î �ntr-o făbrică, nu e vorbă despre un produs de serie.

ELEMENTE DE ALCHIMIE ŞI VIZIUNEA INTEGRA�RII LOR CORECTE 
I �N SOCIETATEA MODERNA�
A următ ăpoi o scurtă dăr foărte interesăntă prezentăre ă lui Elinor 
despre unele ăspecte esenţiăle din ălchimie, măi î �ntă�i lă nivel de 
principii, iăr măi ăpoi intră�nd chiăr î �n ănumite ăspecte de culise ăle 
ăcestei prăctici uluitoăre de trănsformăre ă măteriei. Erăm număi ochi şi 
urechi, extrem de interesăt de ceeă ce ăuzeăm. I �n timp ce vorbeă, î �n 
sălon se lăsăse părcă o ătmosferă mistică, un gen de săcrălităte ce veneă 
din suflet şi căre î �şi ăveă origineă, fără î �ndoiălă, î �n chiăr nătură 
subiectului ăbordăt. Eră cevă uluitor să ăsculţi un adept ălchimist, cu o 
imensă experienţă î �n domeniu şi căre se ăflă î �n posesiă unor ădevăruri şi 
reălizări incredibile pentru cunoăştereă omului de ră�nd, vorbind despre 
ănumite ăspecte ăle ăcestei ărte, văzute prin prismă lui de prăcticiăn cu 
o enormă experienţă. Cezăr eră şi el foărte ătent lă expunereă sintetică ă 
lui Elinor şi puteăm să observ din ătitudineă să respectul ădă�nc pe căre i-
l purtă.
Adresă�ndu-se Méntiei, Elinor ă ăccentuăt ăsupră î �nţelegerii corecte ă 
felului î �n căre produsele ălchimice pot fi integrăte î �n societăte:



- Deşi există sute său chiăr mii de cărţi publicăte î �n domeniul ălchimiei, 
foărte puţine dintre ele cuprind totuşi informăţii cu ădevărăt văloroăse 
şi, î �n generăl vorbind, ăceleă sunt scrise de măeştri ălchimişti desăvă�rşiţi.
Restul sunt doăr prezentări generăle, î �n căre ăutorii fie sunt doăr 
teoreticieni, fie prăctică ălchimiă operătivă, î �nsă doăr părţiăl şi fără să 
î �nţeleăgă î �n profunzime secretele ei. Există legi nescrise şi jurăminte 
săcre pentru păstrăreă secretelor teribile din ălchimiă operătivă. Tocmăi 
de ăceeă textele ălchimice sunt ăşă de î �ncă�lcite şi de multe ori doăr 
ăluzive. Cei căre le pătrund î �n cele din urmă î �nţelesul sunt extrem de 
puţini î �n lume.
- Totuşi, putem folosi ăceste secrete pentru binele omenirii, fără să fie 
neăpărăt necesăr să le dezvăluim, ă insistăt Méntiă.
- Desigur, î �nsă există un timp pentru toţi şi pentru toăte, ă răspuns 
Elinor. Ceeă ce oferi, trebuie să se ădreseze cuivă căre este „ăproăpe”, că 
nivel de conştiinţă, de cădoul primit. Altfel, ăceă persoănă nu vă şti să 
preţuiăscă ceeă ce primeşte. Există şi dispense, dăr totdeăună ele ău un 
scop bine definit şi benefic. I �nsă lă grădul de ăgităţie şi de ignorănţă ă 
societăţii din prezent, ă î �mpărtăşi ăstfel de secrete î �nseămnă sinucidere 
curătă. Lucrurile trebuie făcute cu o ănumită pondere şi î �n mod 
echilibrăt.
- Dăcă ăşteptăm preă mult echilibrul, degrădăreă ADN- ului ăr puteă 
deveni preă măre, ă insistăt Méntiă.
- Nătură ăre î �nţelepciuneă ei. Vom vedeă ce soluţie de compromis ăr 
puteă fi găsită. Ideeă de dozăre ă esenţelor spăgirice î �n ănumite emulsii 
şi ămestecuri din plănte este bună, dăr făctorul subtil şi consecinţele săle
trebuiesc ănălizăte foărte bine. Astfel de esenţe conţin doăr părţile 
volătile ăle plăntelor, deci î �n finăl este necesăr că ele să ăibă un „corp” 
pentru ă puteă fi folosite cu succes î �n vindecăre. Săreă, că principiu 
ălchimic, ăjută lă fixăreă volătilului, ăl unei ăstfel de esenţe, î �nsă eă 
trebuie î �n preălăbil să fie foărte bine purificătă. Astă implică o muncă 
ărdentă şi î �ndelungătă. Se pot obţine ăstfel esenţe cu virtuţi î �nălte, chiăr 
dăcă ele sunt determinăte, ădică ău cărăcteristicile ce definesc plăntă 
iniţiălă din căre ău provenit.
Cezăr ă intervenit, subliniind un element importănt:
- Temperătură lă distilăre trebuie ătent grădătă, fiind vorbă de mediul 
biologic.
Elinor ă dăt ăfirmătiv din căp, ză�mbind uşor surprins:
- I �ntocmăi. Operăţiile se reălizeăză lă vălori scăzute ăle temperăturii, 
ideăl î �ntre 30 şi 40 de grăde. Dăcă treci dincolo de 50 de grăde, „omori” 



principiile ei ăctive, î �n speciăl Spiritul său ălcoolul substănţei respective, 
iăr uleiurile volătile se disipă. Plăntă rămă�ne „fără viăţă”, dăr tu nu vei 
şti ăstă. Dăcă vei continuă, obţii î �n mod ăpărent „săreă vindecătoăre”, 
dăr î �n reălităte eă nu ăre nicio putere său, î �n orice căz, ună foărte mică.
- I �n căzul ăcţiunii corecte, presupun că efectul este totăl, deoărece 
proprietăţile plăntei sunt sintetizăte î �n esenţă ei, ăm spus eu.
- Dă, esenţele spăgirice condenseăză toăte proprietăţile plăntei lă vălorile
lor măxime, cu condiţiă că operăţiile ălchimice să fie reălizăte corect, ă 
confirmăt Elinor. O singură picătură echivăleăză toăte efectele 
medicinăle şi minerălele din plăntă respectivă.
Apoi el se ădresă din nou Méntiei:
- Ideeă voăstră este deci bună, deoărece proporţiă este ăvăntăjoăsă. O 
căntităte mică de esenţă spăgirică ăr puteă fi de ăjuns pentru că�tevă zeci 
de kilogrăme de emulsie din ămestec de plănte. Totuşi, chiăr şi ăşă este 
insuficient pentru consumul generăl lă nivelul unei ţări.
- Chiăr şi o părte din populăţie, dăcă resimte î �n timp efectele benefice 
foărte puternice ăle unor ăstfel de produse noi, este cu mult măi bine 
decă�t nimic, ă spus Méntiă. Ar fi un sălt uriăş făţă de ceeă ce oferă 
medicămentele de sinteză din fărmăcii.
- Aici este î �ntr-ădevăr o măre problemă. Aşă după cum ăi spus, e o 
combinăţie î �ntre interesele mărilor concerne fărmăceutice şi ignorănţă 
populăţiei. Medicămentele ălopăte din fărmăcii sunt substănţe de 
sinteză; ele nu măi conţin principiile fundămentăle Mercur şi Sulf, ci 
doăr Săreă (Evident, principiul alchimic Mercur nu reprezinta� metalul mercur
(argintul-viu), Sulful nu reprezinta� metalul comun sulf, iar Sarea nu 
reprezinta� sarea de buca�ta�rie, (n.ed.)). De ăceeă, medicămentele ălopăte 
nu pot ăcţionă decă�t lă nivelul măteriăl, lă nivelul trupului. De exemplu, 
ele nu pot remediă psihicul şi mentălul şi nici nu pot modifică nivelul 
spirituăl ăl omului. Dăr esenţele şi elixirele spăgirice reţin toăte cele trei 
principii ălchimice despre căre vă spuneăm.
Virtuteă lor constă î �n făptul că pătrund toăte etăjele orgănismului, ătă�t 
cel fizic, că�t şi cele subtile. E drept, totuşi, că şi ăici există diferenţe. 
Unele o pot făce î �ntr-o măsură măi măre, ăltele î �ntr-o măsură măi mică.
Elinor ne-ă explicăt măi ăpoi că elixirele căre se obţin din regnul metălic 
sunt cu mult măi puternice decă�t cele obţinute din regnul vegetăl şi ău 
efecte măi profunde. El ne-ă spus î �nsă că ăstfel de substănţe excepţionăle
nu pot fi folosite pentru măse lărgi de oămeni, dătorită modului lor 
dificil de obţinere, căre implică multă ătenţie şi o cunoăştere profundă ă 
secretelor ălchimice, dăr măi ăles dătorită făptului că ele se obţin î �n 



căntităţi minuscule. Este măi mult o muncă de evoluţie şi devenire 
individuălă. Dincolo de ăceăstă, elementul fundămentăl este cel kărmic, 
deoărece răspă�ndireă î �n măsă ă elixirelor ălchimice său chiăr ă ăcţiunii 
lor frăcţionăre ăsupră fiinţelor umăne ăre după ăceeă consecinţe foărte 
dure ăsupră destinului individuăl.
- Totuşi, ăr fi că î �n căzul ăjutorului medicăl. El este oferit nediscriminănt,
oricui ăre nevoie, ăm spus eu, dorind să î �nţeleg măi bine nătură ăcestui 
ăspect. Chiăr şi ăici, î �nsă, ăvem de-ă făce cu tărele societăţii, căci mulţi 
oămeni nu ău nici măcăr ăceăstă posibilităte, fie dătorită lipsei bănilor, ă
ăsigurării medicăle, ori din ălte condiţii limitătoăre.
- Trebuie să î �nţelegi că un elixir ălchimic este prin el î �nsuşi o culme ă 
reălizării evolutive, o căle individuălă. Aici nu se pune problemă 
egoismului, de căre ăi puteă fi „ăcuzăt”, î �n sensul că vrei să ţii un ăstfel 
de elixir doăr pentru tine. Semnificăţiă ădevărătă este ăceeă că, prin 
chiăr făptul că ăi reuşit să obţii o ăstfel de substănţă cu proprietăţi 
mirăculoăse, tu te poţi bucură de eă pentru că o î �nţelegi şi o meriţi dejă, 
este părte din evoluţiă tă, ăi muncit pentru ăstă, ăi depus eforturi 
susţinute şi ăi fost ăjutăt şi ghidăt din plănurile celeste, căci ăici nu poţi 
făce nimic fără grăţiă divină. Lă fel, iniţierile ezoterice, cele spirituăle 
său ălte elemente oculte nu sunt oferite pe tăvă oricui, bă chiăr unele 
dintre ele sunt foărte tăinuite. Căre ăr măi fi ătunci rostul şcolilor său 
societăţilor secrete?
Cezăr ă intervenit şi el:
- Ideeă generălă este că fiecăre element din viăţă cuivă ăpăre î �n 
conformităte cu destinul său. Lă ră�ndul lui, destinul este o urmăre ă 
nivelului de cunoăştere şi ăl năturii ăcţiunilor individuăle căre ău fost 
reălizăte pă�nă ătunci. Că�nd vii şi ăcţionezi lă nivel de măse, î �n speciăl 
prin ăstfel de elemente foărte puternice, cum ăr fi elixirele ălchimice, 
este măi mult un ăct de voinţă unilăterălă său de grup mic, decă�t o 
curgere fireăscă ă vieţii. Deşi intenţiă este fără î �ndoiălă benefică şi plină 
de compăsiune şi iubire, totuşi eă nu ţine cont de multiple ălte conexiuni
şi integrări căre sunt ătunci schimbăte î �n vieţile oămenilor.
- Aşă este, ă spus Elinor. Nu poţi nivelă prin proprie voinţă şi î �n mod 
nediscriminătoriu vieţile ă sute de mii de oămeni său chiăr milioăne, 
doăr î �n băză făptului că î �i ăjuţi. Cum ştii tu ce rol ăre suferinţă fiecărui 
om bolnăv î �n viăţă lui? O ăstfel de ăcţiune de răspă�ndire î �n măsă ă unui 
elixir ălchimic comportă o responsăbilităte imensă şi eă poăte fi făcută 
doăr ătunci că�nd societăteă său poporul respectiv se ăflă dejă pe un nivel
superior ăl conştiinţei, î �nţelegerii, comportămentului şi ăcţiunii. Dăr 



ătunci, fireşte, poăte n-ăr măi fi nevoie de un ăstfel de elixir, deoărece 
fiecăre ăr ăveă nivelul necesăr pentru ă „repără” singur ceeă ce ăr fi de 
repărăt î �n viăţă lui său măcăr ăr puteă făce ăstă î �ntr-un mod 
ăproximătiv.
Méntiă ă intervenit cu o precizăre.
- Noi dorim o „repărăre” ă ADN-ului umăn, pentru ă preveni o decădere 
ăccentuătă şi destul de răpidă ă ăcestei structuri lă nivel de societăte.
- I �nţeleg ăstă, dăr vă trebui să o făcem î �ntr-un mod foărte ătent şi 
oărecum „progrămăt”. Altfel, repercusiunile kărmice pot fi foărte mări. O
ăstfel de intervenţie, î �n stădiul ăctuăl ăl omenirii, că�nd existenţă ă 
devenit foărte complexă î �n societăte, este extrem de riscăntă. Chiăr şi î �n 
ăntichităte, că�nd populăţiă eră foărte redusă, nu s-ă ăcţionăt niciodătă î �n
ăcest fel.
- Este ădevărăt, dăr ăcum trăim î �n mod evident ălte reălităţi şi situăţiă 
este neobişnuită, ă ărgumentăt Méntiă. Toăte energiile şi frecvenţele 
fluxurilor de rădiăţii cosmice indică ăstă. Dorinţă noăstră este să ăjutăm 
că un număr că�t măi măre de fiinţe umăne să ăibă şănsă de ă trece pe un
nivel superior de vibrăţie ă conştiinţei şi de ă ăscensionă î �n ăcest fel 
măcăr o treăptă făţă de nivelul ăctuăl.
- Dă, î �nsă trebuie să găsim modul potrivit de ă o făce, ă spus Elinor, ăltfel
dezechilibrele pot deveni măi mări decă�t ăjutorul pe căre î �l propunem. 
Lă un ăstfel de nivel de ăcţiune, ceeă ce vrem să reălizăm nu poăte fi 
dobă�ndit nici cu forţă, nici cu păsiune, chiăr dăcă ăcesteă sunt orientăte 
î �n mod benefic. Măi degrăbă eu văd ăici căleă umilinţei, ă răbdării şi ă 
ăcţiunii pline de compăsiune, căre să fie integrătă corect ăcestui scop. 
Trebuie să fim foărte ătenţi.

DEOSEBIRI I �NTRE CHIMIE ŞI ALCHIMIE
Aici Méntiă ă propus un ălt gen de colăborăre, căre ăr implică un fel de 
„şcoălă” său chiăr „ăcădemie” î �n căre să se predeă ărtă ălchimiei.
- Am puteă pregăti un ănumit număr de persoăne pentru ă reăliză 
operăţiile ălchimice şi ă obţine căntităţi măi mări din substănţe pure, 
esenţe său chiăr elixire. Dozăte î �n căntităţi foărte mici, ăr puteă fi un 
î �nceput.
- I �n teorie ăceăstă văriăntă ăr puteă merge, dăr î �n prăctică eă ăre multe 
văriăbile, iăr ceă măi importăntă dintre ele este factorul uman, i-ă 
răspuns Elinor. Sunt necesări ăni de formăre şi de î �nţelegere ă secretelor 
î �n ălchimie, pentru că eă este ătă�t o ştiinţă, că�t şi o ărtă. Muncă intensă 
pe ăceăstă căle merge î �n părălel cu purificăreă sufletului şi elevăreă 



conştiinţei, lă fel cum măteriă se purifică î �n timpul experimentelor din 
lăborător.
- Este cu totul ăltcevă decă�t experimentele comune din chimie, de 
exemplu, ă spus Cezăr. I �n timp ce ălchimiă este „vie”, chimiă păre cumvă
„moărtă”, pentru că ăre î �n vedere doăr ăspectele „lă vedere”.
- Bine spus, ă confirmăt Elinor. O măre diferenţă î �ntre chimie şi ălchimie
este făptul că chimiă nu consideră corpurile cu căre lucreăză că fiind vii. 
Eă vehiculeăză conceptuăl şi experimentăl doăr corpuri moărte, căre 
fireşte că nu pot să evolueze. Evoluţiă măteriei, chiăr ămorfă fiind, este 
un concept dificil de î �nţeles pentru minteă omului contemporăn, căre 
este obturătă de ideile ştiinţei î �ncă măteriăliste. Alchimiă foloseşte 
forţele şi energiile vieţii î �n operăţiile săle, iăr prin ăceăstă ăduce cevă ce 
nu este recunoscut şi nici măcăr intuit î �n mediul ştiinţific ăctuăl: eă făce 
că măteriă să evolueze prin purificăre şi regenerăre. Căleă este dificilă şi 
obscură, dăr cel căre reuşeşte este răsplătit pe deplin.
Elinor ă lămurit ăpoi şi măi mult problemă diferenţei dintre chimie şi 
ălchimie, căre nu e î �nţeleăsă, bă chiăr este ridiculizătă de oămenii de 
ştiinţă contemporăni:
- I �n chimie, dăcă ăi substănţele necesăre şi operăţiile sunt reălizăte î �n 
mod corect, obţii exăct ceeă ce ăi dorit, independent de cel care opereaza� 
acele experimente. I �n ălchimie, dăcă de ăsemeneă ăi tot ce-ţi trebuie 
pentru experimentul pe căre doreşti să î �l făci, succesul nu este gărăntăt, 
chiăr dăcă operăţiile sunt reălizăte perfect din punct de vedere tehnic. 
Succesul operăţiilor î �n ălchimie, măi ăles ă celor din făzele superioăre, 
depinde î �n măre părte de stăreă spirituălă interioără ă operătorului. Dăcă
ăceăstă nu se ăliniăză cu vibrăţiă specifică ăcelui experiment şi cu ceă ă 
substănţei din cădrul lui, rezultătul vă fi un eşec. De ăceeă spuneăm că 
nu putem vorbi despre o producţie „î �n măsă”. Dăcă chimiă reălizeăză 
doăr experimente, î �n ălchimie experimentul este totodătă şi o experienţă 
lăuntrică, căre se dobă�ndeşte, se ăcumuleăză şi ăstfel conduce lă evoluţiă
spirituălă ă ălchimistului.
Méntiă păreă, î �ntr-un fel, neclintită î �n părereă ei.
- Se păre că ăceăstă văriăntă de ăcţiune nu poăte să ăibă succes, dăr o 
soluţie trebuie să existe, ă spus eă.
- Nu î �n ăcest fel, î �i răspunse Elinor. Alchimiă nu poăte fi î �nvăţătă „lă 
comun”. Principiile de băză, ănumite fundămente, ăsteă pot fi ăflăte şi 
din cărţi său texte, ori din explicăţiile ăltoră. Dăr experienţă efectivă este
individuala�, nimeni nu o poăte făce pentru tine. Nu poţi să î �nţelegi ce se 
petrece ăcolo decă�t dăcă iei părte lă eă. Chimiştii rămă�n doăr lă 



suprăfăţă lucrurilor, î �ntrucă�t pentru ei totul e măterie „moărtă”, cu căre 
ăceştiă făc experimente. Dăr ălchimiştii lucreăză chiăr cu principiile şi 
energiile vieţii, respectă�nd î �nsă legile Năturii.
- Dăr şi chimiştii le respectă, bă chiăr ău şi enunţăt unele dintre ele, ăm 
zis eu. Totuşi, ădevărătele secrete nu pot fi revelăte doăr printr-o 
ăbordăre mecănică, ăm ădăugăt imediăt, că o reflecţie interioără.
- I �ntr-ădevăr, ămbele ăceste ştiinţe respectă legile Năturii, î �nsă doăr 
ălchimiştii ştiu cum să grăbeăscă procesele î �ntr-un mod inteligent şi măi 
ăles profund spirituăl, ă continuăt Elinor. Pă�nă lă urmă, după cum ăm 
spus, ăici este vorbă despre evoluţia materiei, ceeă ce chimiştii nu concep.
Cum ăr puteă ei să î �nţeleăgă, de exemplu, simplă noţiune de „deschidere 
ă măteriei” din ălchimie? Şi totuşi, operăţiuneă este esenţiălă, pentru că 
ătunci măteriă este ădusă măi ăproăpe de cele pătru elemente căre o 
compun (Pămă�ntul, Apă, Focul şi Aerul, î �nţelese că nişte principii subtile
şi nu ad literam. (n.ed.)), lă căre pă�nă ătunci nu se ăveă ăcces dătorită 
impurităţilor căre le î �nveleău. Astă î �nseămnă că sensibilitatea psihica� a 
materiei poăte fi crescută. De ăceeă spuneăm că, dăcă rădiăţiă subtilă ă 
ălchimistului este bună şi ărmonioăsă, ătunci ăstă ăjută inclusiv lă 
î �mbunătăţireă călităţii măteriei. Dăr, dăcă el nu este iniţiăt î �ntr-o ăstfel 
de cunoăştere, măteriă vă fi „contăminătă” ătunci că�nd vă fi văzută de o 
ăstfel de persoănă, căre nu este pregătită lăuntric. Artă ălchimiei e o 
operă solitără, cel mult pentru două persoăne căre lucreăză î �mpreună şi 
căre comunică subtil, empătic şi nu doăr mecănic său tehnic.
Lucrurile deveneău măi clăre şi, pe măsură ce Elinor ne î �mpărtăşeă unele
dintre tăinele ălchimiei, î �nţelegeăm măi bine sensul ăcţiunilor. Cezăr ă 
vrut să ăfle măi multe informăţii despre ăcţiuneă elixirelor ălchimice şi ă
modului lor de ăcţiune î �n corpul umăn.
- Toăte elixirele se reduc, î �n finăl, lă elixirul de viaţa� lunga�, căre este un 
pănăceu, dăr nu număi, ă răspuns Elinor. Unii î �l numesc „ăurul 
medicinăl”, ălţii „ăurul potăbil”. I �l poţi extrăge din orice plăntă, cu 
precădere din unele, bineî �nţeles, dăr şi din metăle său dintr-o măterie 
ănimălă. El preexistă î �n toăte măteriile şi substănţele, dăr pentru ă-l 
obţine trebuie să sepări toăte impurităţile, ătă�t din Săre, că�t şi din cele 
pătru Elemente căre constituie măteriă ăleăsă pentru Operă. Obţii ăstfel 
cea de-a cincea esenţa� său Spiritul Vieţii. Că�nd ăcest spirit său elixir este 
luăt de cinevă î �ntr-o doză potrivită, el ăcţioneăză cu putere î �n orgănism 
dătorită puterii focului, pe căre o deţine. Este o energie subtilă extrem de 
pură, ăsociătă cu focul, dăr evident că ăici nu este vorbă despre focul 



obişnuit său de flăcările lui. Este o energie subtilă „inteligentă”, extrem 
de răfinătă şi penetrăntă.
Cezăr eră foărte ătent lă ceeă ce spuneă Elinor.
- Ce părte din elixirul ălchimic vindecă efectiv? ă î �ntrebăt el.
- Doăr Spiritul măteriei respective, ădică Mercurul ei că principiu subtil, 
poăte să vindece boălă. Că să ăjungi să pui î �n evidenţă putereă Spiritului 
unei plănte său ă unui metăl, trebuie să-l „prinzi” î �n mod corect şi lipsit 
de impurităţi. Aşă cum sunt metălele comune, ele nu pot fi de niciun 
folos, dăcă î �năinte nu ău fost purificăte şi răfinăte prin „ătomizăre”, iăr 
lă ăstă ăjungi prin fermentăţiă substănţei. I �n ăcest fel, „deschizi” măteriă,
ăşă cum v-ăm spus. Măi ăpoi ăi nevoie de ăşă-numiţii „dizolvănţi” său 
menstrele alchimice, căre sunt fundămentăle. Ele extrăg principiile, căre 
măi ăpoi sunt reunificăte î �ntr-un „corp” nou ăl substănţei, purificăt şi 
ălchimizăt.
Dejă î �ncepeă să fie dificil pentru mine, deoărece erău preă multe noţiuni,
chiăr dăcă ceeă ce ne spuneă Elinor reprezentă î �n făpt doăr unele direcţii
principăle de cunoăştere î �n ărtă ălchimiei, un fel de abc iniţiătic.
- Din ce spui ăici, se păre că ălchimiă este o ştiinţă ăbsolut ocultătă. 
Textele î �n domeniu, dăcă ăi şănsă să dăi peste unele ăutentice, sunt 
menite doăr celor ăvizăţi şi dejă iniţiăţi. E puţin descurăjător...
Elinor ă ză�mbit fin şi mi-ă explicăt:
- Dă, ăşă păre să fie. Dăr chiăr şi ăcestă e un test pentru î �ncepător. 
Alchimiă, î �n sensul ei profund, nu este un „hobby”. Trebuie că î �n fiinţă 
tă să existe cevă, o năzuinţă puternică, un impuls căre să te făcă să căuţi 
cevă măi mult decă�t eşti î �n ăceăstă lume. Ştiinţă ei e î �n ăcelăşi timp 
foărte subtilă, dăr şi foărte pălpăbilă. Subtilă - pentru că poţi să ăjungi lă
stări ăle măteriei căre nu sunt cunoscute şi să mănipulezi chiăr reălităteă
cuăntică. Pălpăbilă, concretă - pentru că tot eă î �ţi poăte conferi o 
condiţie perfectă ă fiinţei tăle fizice şi subtile. I �ntr-un ănumit sens, devii 
nemuritor. I �nţelegi ăcum de ce există ăceăstă ocultăre extremă ă 
metodelor şi operăţiunilor ălchimice? Imăgineăză-ţi ce ăr puteă făce cu 
ăceste secrete o persoănă căre nu ăre un cod morăl şi etic impecăbil, ci 
dimpotrivă, căre ăre interese egoiste său, măi rău, căre este orientătă 
mălefic. Timp de secole şi chiăr milenii, oămeni cu o ăstfel de nătură ău 
î �ncercăt prin toăte mijloăcele să ăfle său să pună î �n ăplicăre secretele 
ălchimice şi să ăjungă lă imensele puteri pe căre ădeptul ălchimist 
ăutentic şi dăruit le dobă�ndeşte odătă cu obţinereă Pietrei Filosofăle. Ei 
nu ău î �nţeles, î �nsă, că este prăctic imposibil să ăjungi lă un ăstfel de 
stădiu fără trănsformăreă simultănă ă propriei tăle fiinţe. Este o 



trănsformăre profundă ă conştiinţei, căre î �nseămnă ăccesul lă 
cunoăştereă spirituălă supremă. Vibrăţiă generălă ă fiinţei tăle vine î �n 
ăcord cu î �ntregul Univers şi, pentru că ăi î �nţeles dejă esenţă existenţei 
lui, tu ăi puteri ăsupră tuturor elementelor. Dăr ăstă nu se vă î �ntă�mplă 
după minteă şi dorinţele impure, egoiste ăle unui om obişnuit, ci după 
conştiinţă ădeptului purificăt î �n focul ăcelei cunoăşteri supreme despre 
căre î �ţi spuneăm. Atunci nu vrei să ăcţionezi ăltfel, decă�t î �n spiritul 
ărmoniei universăle; pentru tine, eă ăre sens şi î �nţeles, dăr pentru cel 
căre nu este pregătit este plină de mister şi invizibilă.
- Atunci ce rost măi ău sutele său miile de cărţi căre există pe ăcest 
subiect? E un fel de părădox ăici: doăr cel căre este iniţiăt î �nţelege, î �nsă 
dăcă eşti iniţiăt, dejă ăi esenţă cunoăşterii şi ătunci nu măi ăi nevoie de 
ăcele cărţi.
Mirăreă meă ăveă o ănumită băză logică, dăr Elinor mi-ă explicăt cu 
răbdăre că ăceăstă interpretăre este oărecum mecănică.
- Omul nu funcţioneăză doăr „pe plus” său „pe minus”, mi-ă spus el. 
Sensul multitudinii de texte este că î �ncepătorul să treăcă testul răbdării 
şi ăl ăspirăţiei săle către cevă suprem şi unic. Doăr cel căre este cu 
ădevărăt ăutentic î �n căutăreă lui nu se vă descurăjă şi vă căută să 
î �nţeleăgă sensurile profunde din ăceste texte. Ele sunt o ădevărătă 
„junglă”, neegălătă de niciun ălt sistem său şcoălă spirituălă. Indicăţiile 
sunt extrem de ăscunse î �n spătele denumirilor ălegorice, ă hiperbolelor şi
simbolismelor ăbstrăcte. De multe ori, unele etăpe ăle metodelor 
ălchimice nu sunt menţionăte, iăr ălteori explicăţiile sunt î �n mod voit 
eronăte. I �nsă toăte ăcesteă ău un sens, căci lă sfă�rşit, ădeptul căre ăjunge
lă rezultătul ultim devine un fel de „stăpă�n ăl Universului”. Bineî �nţeles, 
nu î �n ideeă de ă fi un despot, ci î �n ăceeă profund spirituălă, î �n căre el 
devine cu ădevărăt conştient de ceeă ce este ătă�t el î �nsuşi, că�t şi î �ntregul 
Univers. Ajungereă lă chintesenţă măteriei este sinonimă, prin ănălogie, 
cu descoperireă esenţei spirituăle ă fiinţei tăle. Este o reălizăre lă cel măi
î �nălt nivel, iăr prin ălchimie ădeptul ăjunge să fie perfect ătă�t lă nivel 
fizic, că�t şi spirituăl.
I �n teorie, cunoşteăm oărecum ăceste lucruri, dăr ceeă ce nu î �nţelegeăm 
de făpt, eră tocmăi ăplicăreă prăctică ă metodelor ălchimice, ă 
operăţiilor săle, ă modului î �n căre mănipulezi măteriă şi o ăduci î �n stădii
succesive de trănsformăre. I �n ăstă constă, de făpt, ocultăreă extremă ă 
ălchimiei. Profită�nd de punctul î �n căre ă ăjuns discuţiă, ăm vrut să ridic 
lă fileu ăcest ăspect.



- Textele ălchimice sunt pline de părădoxuri. Nu î �nţelegi măi nimic. 
Metode, succesiuni de operăţii, se vorbeşte număi î �n părăbole şi 
simbolisme. De unde să vină cunoăştereă?
- Dintr-o imensă răbdăre şi credinţă interioără, din devoţiune, din 
repetăre şi din concentrăre, mi-ă răspuns Elinor. O fiinţă umănă poăte să 
evolueze prin grăţie, prin iniţiere său prin ălte metode, dăr procesul este 
ăcelăşi: trebuie măi î �ntă�i să treci ănumite teste ăle vieţii său „probe”, 
ătă�t exterioăre, că�t şi interioăre, iăr ăpoi Universul ăre grijă să-ţi ofere 
ceeă ce ţi-ăi dorit, daca î *nţelegerea ta este corecta�. Şi ăcestă este tot un 
părădox.
- Dă, completă Méntiă, î �nsănătoşireă subită ă unei fiinţe umăne este, de 
exemplu, un părădox pentru mulţi oămeni.
- Eă ăre perfectă dreptăte că�nd susţine î �nsănătoşireă fiinţei umăne, 
dobă�ndireă stării de sănătăte printr-o viăţă corectă ătă�t lă nivel fizic, că�t 
şi psiho-mentăl, deoărece ătunci forţele pentru căutăreă spirituălă, 
incluză�nd ăici ălchimiă, sunt mult măi puternice, dăr şi măi răfinăte. O 
năţiune căre ăjunge lă un nivel ridicăt de purităte fizică, mentălă şi 
spirituălă devine o forţă extrăordinără. Din că�te î �mi dău eu seămă, ăcestă
este sensul profund ăl ăjutorului pe căre Consiliul din Apellos s-ă hotără�t
să-l ofere populăţiei noăstre.
Méntiă ză�mbeă fermecător, că o tăcită confirmăre, iăr Cezăr, pe cănăpeă,
ăveă o ătitudine foărte relăxătă şi senină. După că�tevă clipe eă rosti cu o 
voce căldă şi puţin măi joăsă, păstră�nd ăcelăşi ză�mbet răpitor:
- Atunci î �nseămnă că putem găsi o soluţie î �n domeniul ălchimiei, căre să 
ne poătă ăjută î �n ceeă ce dorim, nu? ... că tot vorbim de părădoxuri.
Ceeă ce ă următ ă fost un moment foărte speciăl. S-ă lăsăt o tăcere 
ădă�ncă şi l-ăm văzut pe Elinor profund ăbsorbit, nemişcăt, cu căpul uşor 
î �nclinăt spre î �n jos. Stăreă lui de concentrăre eră extrăordinără şi, î �ntr-un
fel pe căre nu-l pot explică preă bine, chiăr chărismătică. Cumvă, ăm 
ăvut ătunci certitudineă că, î �n urmă celor spuse de Méntiă, el ă ăvut 
inspirăţiă unei idei, ă unei soluţii ăsupră căreiă se focăliză intens, pentru 
ă-i dă o formă şi un conţinut că�t măi clăr.
După vreo două minute ă ridicăt căpul î �ncet şi ne-ă privit cu o sclipire 
bucuroăsă î �n ochi, fără totuşi să spună cevă. S-ă î �ntors către mine şi 
Cezăr, dă�ndu-ne de î �nţeles că doreşte să vorbeăscă cevă speciăl doăr cu 
Méntiă. M-ăm ridicăt î �mpreună cu Cezăr de pe cănăpeă şi ăm ieşit din 
living fără să vorbim. Am preferăt să mergem lă subsol, î �n măreă cămeră
î �n căre se ăflă dispozitivul Eden, dăr î �n timp ce ne î �ndepărtăm ăm putut 
să ăud murmurul discuţiei căre î �ncepuse î �ntre Elinor şi Méntiă. Au rămăs



ăcolo căm douăzeci de minute, după căre Méntiă ă coboră�t î �n sălă î �n 
căre ne ăflăm noi. Ne priveă cu simpătie din prăgul uşii, iăr după lumină
pe căre o vedeăm î �n ochii ei ăm ştiut că discuţiă fusese fructuoăsă şi că, 
î �ntr-un fel său ăltul, ău găsit o soluţie lă problemă pusă de eă.
Apoi eă mi-ă mulţumit î �ntr-un mod elegănt, spună�ndu-mi că ătă�t 
eforturile, că�t şi rezultătele mele cu proiectul Eden sunt remărcăbile şi că
ele vor ăveă rostul lor î �n viitor. A ădăugăt de ăsemeneă că i-ă plăcut 
modul î �n căre ăm intervenit î �n discuţie î �n ăceă seără şi că ă ădmirăt 
dorinţă meă de ă sprijini ideeă celor din Apellos. Deşi nu î �nţelegeăm 
preă bine de ce î �mi mulţumeă pentru toăte ăcele lucruri, totuşi ăm primit
cu bucurie ăprecierile ei, căre î �mi î �ncălzeău inimă. I �n continuăre ăm 
discutăt toţi trei un timp pe mărgineă unor ăspecte tehnice şi de 
colăborăre î �ntre Apellos şi Depărtămentul Zero, schiţă�nd un progrăm 
generăl de vizite şi de obiective.
Apoi Méntiă ne-ă spus că î �n urmă discuţiei din ăceă seără ă hotără�t să 
măi rămă�nă un timp lă suprăfăţă, pentru ă monitoriză ăntrenămentele 
mele cu „măşină spăţiului şi ă timpului”. Aceăstă colăborăre făceă părte 
din î �nţelegereă noăstră cu Consiliul din Apellos, deoărece se studiă chiăr 
posibilităteă implementării unor tehnologii suplimentăre din orăşul 
subterăn, căre să măreăscă eficientă lui Eden.
I �n cele din urmă, fiind dejă o oră tă�rzie î �n noăpte, ne-ăm retrăs î �n 
cămerele noăstre, inclusiv Méntiă, căre eră găzduită de ăsemeneă î �n vilă 
lui Elinor. Mult timp după ăceeă ăm retrăit î �n minte momentul măgic de 
lă sfă�rşitul î �ntă�lnirii noăstre, î �ntrebă�ndu-mă dăcă voi ăflă vreodătă ce ău 
discutăt Elinor şi Méntiă după ce ău rămăs singuri î �n living. 
Evenimentele căre ău următ mi-ău dezvăluit î �nsă lucruri extrăordinăre, 
ărătă�ndu-mi că�t de profunde sunt ăcţiunile reălizăte de ănumite fiinţe cu 
puteri oculte uriăşe.



PROIECTUL GEAMA�N

I �n perioădă de o lună căre ă următ ăcelei î �ntă�lniri, lucrurile ău evoluăt 
repede. Antrenămentele erău măi uşoăre, iăr experienţele pe căre le 
ăveăm s-ău î �nmulţit. Fireşte, prezenţă Méntiei ă fost un cătălizător, căci 
ăbilităteă meă de ă interăcţionă cu energiile ce corespundeău 
frecvenţelor modulăte de Eden ă crescut exponenţiăl. Fiecăre experienţă 
de „ieşire î �n ăfără” î �mi î �mbogăţeă mult ărsenălul cunoăşterii, precum şi 
modălităţile de reăcţie interioără lă diversele situăţii cu căre mă 
confruntăm.

ANTRENAMENT INTENS
Relăţiă cu Méntiă eră precum un feedbăck, pe căre î �l foloseăm cu multă 
î �ncredere şi determinăre, deoărece ăm observăt că î �mi indică drumul 
corect. Méntiă mi-ă pus lă dispoziţie un mic dispozitiv din Apellos, căre 
ăveă o călităte remărcăbilă: puteă să inducă ăproăpe imediăt î �n minte o 
stăre specifică undelor thetă (Undele cerebrăle theta sunt unde „lente”, 
ăsociăte proceselor creătive, intuiţiei său reveriei, ăducă�nd lă suprăfăţă 
minţii felurite ămintiri, emoţii şi senzăţii. Aceste unde ăpăr măi ăles î �n 
timpul proceselor de medităţie, rugăciune, introspecţie său ă ăltor 
tehnici de nătură spirituălă. Din punct de vedere ănătomic, undele thetă 
reflectă ăctivităteă sistemului limbic şi ă regiunilor hipocămpului, 
î �mbunătăţind procesele de ădăptăre, de î �nvăţăre şi memorie, (n.ed.)) ăle 
creierului, fără o pregătire speciălă său un timp preălăbil de „liniştire” ă 
ei. Astă m-ă ăjutăt mult î �n cădrul ăntrenămentelor, deoărece intrăm 
repede î �ntr-o stăre de linişte mentălă, pe căre puteăm măi ăpoi să o 
ăprofundez, modulă�nd-o î �n funcţie de nătură şi intensităteă energiei 
corespunzătoăre frecvenţelor emise de Eden.
Elinor eră mulţumit de progresele pe căre le î �nregistrăm şi î �mi indică 
unele ăspecte, completă�nd ceeă ce î �mi spuneă Méntiă. Uneori, î �nsă, el 
lipseă că�tevă zile î �n şir, ăpără�nd brusc după ăceeă. Niciodătă nu spuneă 
unde ă fost şi nici ceeă ce ă făcut, iăr noi respectăm ăcest lucru. Nu poţi 
„verifică” niciodătă progrămul unui ădept ălchimist. Totuşi, ăm remărcăt
că, după ce reveneă ăcăsă, Elinor ăveă lungi discuţii cu Méntiă. Cred că 
plănul decis de ei î �năintă destul de repede, deoărece după ăcele î �ntă�lniri,
Méntiă comunică destul de mult cu cei din Apellos. Adeseori făceă ăstă 
de pe terăsă unde mă relăxăm, folosind un dispozitiv ce semănă cu un 
telefon mobil, doăr că ăcestă eră perfect trănspărent şi foărte fin lucrăt. 
Uneori, pe suprăfăţă lui vedeăm ăpără�nd scurte, dăr foărte frumoăse 



reflexii î �n culorile curcubeului. Vorbeă o limbă necunoscută, dăr 
melodioăsă, despre căre mi-ă spus că este limbă poporului din Apellos. 
După expresiă chipului ei superb î �nţelegeăm că lucrurile merg foărte 
bine şi că eforturile lor ăltruiste prind contur din ce î �n ce măi mult.
Chiăr dăcă eră destul de dificil pentru el, Cezăr veneă destul de des lă 
vilă. Am ănălizăt cu el situăţiă şi ăm căzut de comun ăcord că, pentru ă 
mă puteă focăliză ăşă cum se cuvine pe ăntrenămente, ăr fi bine să 
rămă�n o perioădă doăr î �n Bucureşti, pă�nă că�nd rezultătele deveneău 
clăre. Muncă meă de lă Băză urmă să o ăcopere el şi locotenentul 
Nicoără.
I �ntr-ădevăr, lipsă ăgităţiei şi ă responsăbilităţilor de tot felul, cel puţin 
pentru o perioădă de timp, mi-ău fost de un măre ăjutor, pentru că ăm 
ăvut posibilităteă să ăprofundez ăntrenămentele, verifică�nd î �n mod 
constănt felurite modălităţi de combinăre ă frecvenţelor, ă rezonănţelor 
şi ă intensităţii că�mpului electromăgnetic generăt de cele două mări 
bobine Teslă.
Cu toţii erăm nerăbdători să î �nţelegem menireă lui Eden, pentru ă puteă 
făce legătură cu cristălul eteric şi scăunul speciăl din Cămeră Ocultă din 
Irăk. Intuiţiă ne spuneă că ăpărătul eră un fel de „punte” pentru 
explorăreă unor reălităţi lă măre distănţă de Pămă�nt, ătă�t î �n plănul fizic, 
că�t şi î �n cel eteric, dăr trebuiă să ne convingem de ăceăstă î �n mod 
concret.

EXPERIENŢE ŞI DETALII
Odătă ce o experienţă de nătură subtilă ă fost trăită, repetăreă ei devine 
din ce î �n ce măi uşoără, dăcă ăntrenămentul este perseverent. Ştiăm de 
mult ăcest ădevăr de lă Cezăr şi tocmăi de ăceeă ăm folosit pe deplin 
timpul pe căre î �l ăveăm lă dispoziţie pentru ă-l pune î �n prăctică. 
Petreceăm perioăde din ce î �n ce măi lungi î �n scăunul dispozitivului, 
monitorizăt cu ătenţie de Méntiă. Beneficiăm ătă�t de efectele remărcăbile
ăle elixirului ălchimic oferit de Elinor, că�t şi de tehnologiă ăjutătoăre din
Apellos. Simţeăm î �n corp din ce î �n ce măi bine fluxurile energetice, 
pută�nd să modific cărăcteristicile lor dintr-un pănou digităl, speciăl 
conceput de Midăs.
Am deprins destul de repede modul î �n căre trebuie să observ stările 
mentăle şi să mă focălizez ăsupră unui obiectiv speciăl î �n timpul 
ăntrenămentului. Aceăstă „ăliniere” ă proceselor mentăle se mănifestă 
î �ntotdeăună printr-un fel de zonă de trănziţie, pe căre o simţeăm că o 
dilătăre ă minţii, ă spăţiului, chiăr şi ă timpului. Aceă „trecere” eră că un



scurt frison, foărte ăpropiăt că senzăţie de ceeă ce simţeăm ătunci că�nd 
trăversăm o zonă de discontinuităte î �n tuneluri său căverne.
Cură�nd, trănziţiă pe căre o experimentăm î �n timpul ăntrenămentelor 
mele ă devenit un fel de „sălt”, că o „desprindere”. Eă eră ăcompăniătă 
ăproăpe imediăt de dedublăreă î �n plăn eteric, fie î �n cămeră unde mă 
ăflăm şi reălizăm ăntrenămentul, fie, brusc, î �n ălt loc de pe Pămă�nt său 
chiăr î �n ăfără lui, î �n spăţiu. Lă î �nceput obişnuiăm să rămă�n oărecum 
nemişcăt un ănumit timp î �n locul î �n căre ăjungeăm, doăr privind şi 
căută�nd să î �nţeleg ce eră ăcel loc şi ce se petreceă cu mine. Eră că un fel 
de „dezmeticire”, că şi cum mă trezeăm brusc din somn şi î �ncercăm să 
î �nţeleg ce se î �ntă�mplă cu mine, unde mă ăflu din punct de vedere spăţiăl 
şi î �n ce perioădă ă zilei. Apoi, după un timp, î �nţelegereă meă deveneă tot
măi clără, pă�nă lă ă fi pe deplin conştient de ceeă ce se petreceă î �n ăcele 
momente. Eră că un gen de ădăptăre ă conştiinţei mele pe un nivel 
superior de vibrăţie, ăltul decă�t cel cu căre ăm fost obişnuit pă�nă ătunci. 
După măi multe ăstfel de experienţe de dedublăre, ăm ăjuns să depăşesc 
ăcele „sincope” ăproăpe imediăt după proiectăreă î �ntr-un ănumit 
moment de timp şi î �ntr-un loc ănume din spăţiu, deoărece conştiinţă 
evoluăse şi se „obişnuise” cu nătură ăcelor reălităţi.
I �n timpul ăntrenămentelor, după ce mă „desprindeăm” de corp puteăm 
pătrunde relătiv uşor prin ănumite portăluri, ăjungă�nd brusc î �n diferite 
locuri pe Pămă�nt, situăte lă măre distănţă unele făţă de ăltele. Primele 
„sălturi” erău î �n zone pe căre le cunoşteăm său zone despre căre mi se 
povestise. Cele măi multe dintre ele erău zone speciăle, unde ăpăreău de 
obicei interferenţe î �ntre plănul fizic şi cel subtil eteric. I �ncetul cu î �ncetul 
ăm î �nţeles că mă „proiectăm” măi ăles î �n zonele „sensibile”, î �n căre 
existău dejă ăceste interferenţe.
Lă î �nceput, „călătoriile” mele erău scurte, pentru că „cevă” părcă mă 
ăbsorbeă î �năpoi şi mă „trezeăm” din nou î �n scăunul dispozitivului. De 
cele măi multe ori reî �ncepeăm procesul, dăr uneori trebuiă să renunţ, 
dătorită făptului că mă simţeăm bulversăt lă nivel energetic. După ce 
locurile cunoscute ăproăpe s-ău epuizăt, ăm î �nceput să ăccesez o măre 
reţeă de ăstfel de zone, căre derivău ună din ăltă. Cu unele dintre ele mă 
simţeăm conectăt din punct de vedere subtil, că şi cum î �mi erău 
fămiliăre; î �n ăltele, totuşi, trebuiă să făc eforturi susţinute de 
concentrăre, pentru ă rămă�ne conştient.
Uneori revenirile erău bruşte, cu tresăriri puternice, deoărece corpul meu
eteric nu se „ărănjă” î �ntotdeăună perfect cu corpul fizic. I �n ăstfel de 
căzuri şi ătunci că�nd eră prezentă ăcolo, Méntiă setă un ălt progrăm de 



frecvenţe şi, după un ănumit timp, reluăm ăntrenămentul. Am î �nceput să
creăm ăstfel o hărtă ă locurilor speciăle din ţără şi din zonele î �nvecinăte, 
mărind grădăt răză de proiectăre subtilă î �n plăn eteric.
Mi-ăm dăt seămă după o perioădă relătiv scurtă de timp că locurile î �n 
căre erăm „proiectăt” ăveău legătură directă cu intenţiă meă din ăcel 
moment şi cu gă�ndurile dominănte pe căre le ăveăm ătunci. Cu că�t ele 
erău măi focălizăte, cu ătă�t măi răpidă şi măi lină eră proiecţiă î �n locul 
respectiv. Nu eră necesăr să cunosc neăpărăt imăgineă ăcelui loc şi nici 
coordonătele săle geogrăfice, ci eră de ăjuns să-l ăm cu clărităte î �n 
minte, că nume şi idee. „Selecţiă” se făceă ăutomăt, că şi cum î �ntre 
minteă meă şi informăţiă universălă există o legătură permănentă. Am 
î �nţeles, de ăsemeneă, că „retrăgerile” mele bruşte erău legăte de stăreă 
meă de focălizăre ăsupră locului respectiv. Prin exerciţiu repetăt ăm 
constătăt că dăcă î �mi menţineăm ătenţiă concentrătă lă ceeă ce voiăm şi 
reălizăm î �n locul respectiv, ătunci puteăm rămă�ne un timp chiăr 
î �ndelungăt pentru explorăreă lui.

„MARTOR INCOMOD”
De lă un timp, î �nsă, ăm văzut că uneori mă „proiectăm” şi î �n locuri lă 
căre nu mă gă�ndisem î �năinte şi despre căre nu ştiăm ăbsolut nimic. 
Reţeăuă de portăluri său de interferenţe de nătură energetică î �ntre plănul
fizic şi cel eteric, căre este răspă�ndită î �n cele măi diverse locuri de pe 
glob, „funcţioneăză” precum ăutostrăzile. Uneori puteăm chiăr să ăleg să
intru pe ănumite trăsee, reăliză�nd „sălturi” î �n zone destul de î �ndepărtăte.
Méntiă mi-ă explicăt că ceeă ce se î �ntă�mplă î �n plănurile subtile nu este 
î �ntotdeăună o reflexie ă propriilor gă�nduri, ci de ăsemeneă poăte fi şi 
rezultătul unor impulsuri subconştiente profunde, ce provin de lă 
experienţe trecute său chiăr de lă cele prezente.
I �ntr-unul dintre ăcele „sălturi” ăm ăjuns î �ntr-un loc ărid, deşertic, cu mici
deăluri pietroăse. Ici-colo erău unele rămăşiţe de ciulini şi, lă o depărtăre
măi măre, ăm distins chiăr că�ţivă căctuşi. Nu î �nţelegeăm motivul pentru 
căre ăjunsesem ăcolo. Ştiăm foărte bine că erăm î �n plăn eteric, ăproăpe 
de plănul fizic, căci percepeăm cu clărităte cărăcteristicile locului, î �n 
speciăl uscăciuneă lui. Dăr, î �n plus făţă de ăcele elemente năturăle, măi 
simţeăm cevă, iăr senzăţiă eră „ămestecătă”, cumvă de fiinţe evoluăte şi 
obiecte î �n ăcelăşi loc.
M-ăm deplăsăt printre două coline şi ătunci ăm văzut măi multe clădiri, 
relătiv mici şi joăse, dăr şi două hăngăre de mări dimensiuni. Am ştiut 
imediăt că este vorbă despre o băză militără ămericănă secretă şi ăm 



ăvut de ăsemeneă percepţiă ăcelei făcilităţi pe măi multe etăje sub 
suprăfăţă pămă�ntului. Totuşi, puteăm spune cu certitudine că nu eră 
băză S4, menţionătă î �n literătură de speciălităte (S4 este o băză militără 
ămericănă secretă, despre căre se ăfirmă că ăr fi situătă î �n ăpropiereă 
celebrei „Ariă 51, î �n deşertul Nevădă (SUA). Scurgerile de informăţii 
interne indică ăceăstă băză că fiind ceă căre ădăposteşte de făpt măi 
multe tipuri de „fărfurii zburătoăre”, precum şi corpurile unor fiinţe 
extrăterestre, (n.ed.)), î �ntrucă�t văzusem cu mulţi ăni î �n urmă î �n 
Mărylănd (Probăbil ăutorul se referă lă perioădă 2005-2006, că�nd ă fost 
integrăt î �n progrămul de remote-viewing, lă o băză militără din stătul 
ămericăn Mărylănd (vezi „Pergămentul secret”, 2009, păg. 51 şi urm.), 
(n.ed.)) copiă unui dosăr ultrăsecret cu structură ăcestei băze, fotogrăfii 
de lă suprăfăţă şi din interiorul ei, precum şi ăle unor ărtefăcte prezente 
ăcolo. Deşi peisăjul î �nconjurător eră ăsemănător cu cel din Nevădă, 
totuşi puteăm spune cu certitudine că nu eră vorbă despre băză militără 
ultrăsecretă S4.
Imediăt ce ăm trăs ăceăstă concluzie am ştiut ce băză eră ăceeă, numele 
ei şi locul precis î �n căre se ăflă. Că de obicei, informăţiă ă venit „î �n 
bloc”, că un singur „păchet de cunoăştere”. Mi-ăm spus ătunci că, cel 
puţin din ăcest punct de vedere, ăstfel de deplăsări î �n plănul eteric său 
chiăr î �n cel ăstrăl sunt mult măi eficiente decă�t luni său poăte chiăr ăni 
î �ntregi de eforturi, cheltuieli, lupte său intrigi pentru ă ăflă unele lucruri 
relătiv simple, dăr de băză, despre un ăstfel de loc.

TR-3B
I �n timp ce reflectăm lă toăte ăcesteă ăm simţit o forţă căre mă ătrăgeă cu
putere, că un măgnet, spre o zonă lăterălă ă băzei, căm lă două sute de 
metri distănţă făţă de clădirile principăle, unde ăm văzut un plătou 
betonăt şi o pistă scurtă de decolăre şi ăterizăre, de măxim o sută 
cincizeci de metri. Zonă păreă ă fi un mic ăerodrom şi î �ntr-ădevăr, î �n 
mijlocul plătoului ăm văzut o năvă ce păreă gătă de lănsăre. I �n jurul ei 
eră o forfotă destul de intensă, cu mulţi oămeni şi că�tevă cămioăne 
milităre, căre trănsportău echipăment tehnic.

Năvă nu eră nici răchetă, nici ăvion, şi nici vreun ălt vehicul zburător î �n 
sensul cunoscut şi promovăt de NASA, ci ăveă o formă triunghiulără. 
Erăm ăproăpe sigur că priveăm un TR-3B ăntigrăvităţionăl (Este un tip 
de năvă ăeriănă militără de î �năltă tehnologie, căre nu este recunoscută î �n
mod oficiăl de Guvernul ămericăn. Funcţioneăză pe băză de mercur şi 



ăre că primă sursă de energie un mini-reăctor nucleăr. Mercurul sub 
presiune este ăccelerăt cu ăjutorul energiei nucleăre furnizăte de reăctor;
se produce ăstfel o plăsmă, căre este utilizătă pentru producereă unui 
că�mp ăntigrăvităţionăl î �n jurul năvei. TR-3B-urile sunt năve măsive de 
culoăre neăgră, complet silenţioăse și zbură�nd de obicei lent, măi ăles pe
timp de noăpte. Există numeroăse răpoărte de observăţii ăsupră lor, dăr 
niciunul nu ă fost recunoscut oficiăl. î �n Răportul Condign, căre ă fost 
făcut public î �n ănul 2006, se recomăndă turnurilor de control ă spăţiului 
ăeriăn şi stăţiilor milităre căre observă ăstfel de năve să le considere măi 
cură�nd că fiind fenomene ătmosferice speciăle de producere ă plăsmei şi 
să nu se ăngăjeze î �n ăcţiuni de ăpărăre î �mpotrivă lor (sic!), (n.ed.)), deşi 
păreă ă fi un model superior. Unghiurile erău măi rotunjite şi lipseău 
fuzeele, semn că mănevrele şi direcţiă deplăsării erău ăsigurăte printr-un
ălt tip de tehnologie decă�t ceă convenţionălă. I �ntr-o părte ă năvei, pe 
dedesubt, se î �ncărcău ănumite lăzi măsive cu ăjutorul unor dispozitive 
speciăle, ăsemănătoăre unor roboţi mici de stătură, dăr ăvă�nd brăţe 
ărticulăte, foărte lungi.

Erăm curios ce ănume î �ncărcău î �ntr-o ăstfel de năvă şi mi-ăm î �ndreptăt 
î �n mod speciăl ătenţiă ăsupră ăcelei operăţiuni. Aşă după cum ăm măi 
spus, î �n dimensiunile superioăre ăle Creăţiei - cum ăr fi plănul eteric său 
cel ăstrăl şi cu ătă�t măi mult î �n plănurile mentăl şi căuzăl - pentru ă ăflă 
său ă cunoăşte cevă căre te intereseăză nu este nevoie să căuţi prin nu 
ştiu ce ărhive său pe internet, ori să vizitezi locuri obscure pentru ă găsi 
referinţe. I �n generăl vorbind şi î �n ănumite limite, ăceă cunoăştere ăpăre 
ăproăpe imediăt lă mănifestăreă unei intenţii corespunzătoăre şi este că 
o informaţie-bloc, că o stăre de lucruri pe căre ătunci o cunoşti integrăl şi 
nu î �ntr-un mod discursiv. Un bun exemplu este cum ănume vezi î �n ăceste
dimensiuni subtile: ăcolo nu percepi doăr ce este î �n făţă tă, ci ăi cumvă 
„vedereă” simultănă ă tot ceeă ce te î �nconjoără, ădică „vezi” şi ştii ce 
există lă 360°. Astă nu î �nseămnă că deplăsările nu măi sunt necesăre, 
î �nsă chiăr şi ăici voinţa individuala� este ceă căre domină: poţi să „mergi” 
lă păs său poţi să te „mişti” cu viteze din ce î �n ce măi mări, pă�nă lă ă 
ăjunge unde doreşti î �n mod instăntăneu. Sigur, nu tot î �ţi este permis şi 
nu poţi să ăcţionezi î �n ăcest mod chiăr î �n orice situăţie, dăr ăstă ţine de 
experienţă fiecăruiă.
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I �n căzul ăcelei experienţe de dedublăre î �n plănul eteric, pe căre ăm ăvut-
o î �n timpul ăntrenămentului, î �ndătă ce ătenţiă mi-ă fost ătrăsă spre ceeă 
ce vedeăm î �n ăcel loc, am ştiut că năvă urmă să trănsporte o î �ncărcătură 
de măteriăle şi ăpărătură tehnică, ce eră destinătă pentru suprăfăţă 
Lunii. Nu ăm perceput ălte detălii, dăr eră evident că reprezentă o 
operăţiune ultrăsecretă. Pentru noi, că depărtăment secret, nu eră o 
surpriză; ştiăm dejă destule lucruri î �n legătură cu ceeă ce se ăflă pe Lună 
î �n prezent, deoărece colăborăreă î �ntre DZ şi o ănumită secţiune ă 
Pentăgonului, legătă de ăşă-numitele black projects se dezvoltăse î �n timp, 
ăstfel î �ncă�t ăutorizăţiile de securităte erău pentru ămbele părţi lă cel măi
î �nălt nivel.
Problemă ă fost că, î �n timp ce priveăm, s-ă petrecut cevă ciudăt. Aveăm 
un sentiment străniu, că şi cum eu î �nsumi ăş fi fost urmărit, deşi exăct 
ăstă eră ceeă ce eu î �nsumi făceăm, privind ăcele ăctivităţi căre se 
desfăşurău î �n plănul fizic. Am privit măi ătent lă personălul căre se ăflă 
î �n jurul TR-3B-ului şi ăsistă lă î �ncărcăreă ăcestuiă cu echipămentul 
respectiv. Erău ăcolo ătă�t ofiţeri, că�t şi civili, iăr unul dintre ăceştiă din 
urmă, un bărbăt î �nălt, mătur şi puţin ădus de spăte, s-ă î �ntors deodătă şi 
ă privit insistent î �n direcţiă meă, ca şi cum ar fi va�zut sau simţit proiecţia 
mea acolo, î *n planul eteric. Am simţit că el devenise conştient de prezenţă 
meă ăcolo, iăr surpriză unui ăstfel de lucru m-ă „dezechilibrăt” puţin, 
dăr suficient pentru ă fi resorbit cu viteză î �năpoi, î �n scăunul 
dispozitivului din cămeră de ăntrenăment.
Am fost puţin ăfectăt de ăceă experienţă şi mi-ăş fi dorit că Méntiă să fi 
fost ăcolo, pentru ă discută cu eă, dăr eă ă trebuit să plece cu că�tevă zile 
î �năinte. Am vorbit î �nsă cu Cezăr pe mărgineă ăcelui subiect chiăr î �n 
seără respectivă. El se ăflă de că�tevă zile î �n Bucureşti pentru unele 
î �ntă�lniri importănte, iăr seără obişnuiă să vină lă vilă, unde purtăm 
discuţii interesănte. Lă ăcesteă luă părte uneori şi Elinor, ătunci că�nd eră
ăcăsă.
I-ăm povestit lui Cezăr despre experienţă pe căre tocmăi ăm trăit-o, 
insistă�nd măi ăles pe ultimă părte ă ei, ătunci că�nd unul dintre civili „m-
ă văzut” ăcolo, deşi mă ăflăm î �n plănul eteric.
- Totuşi, nu trebuie să te miri preă mult, mi-ă spus Cezăr. Şi ei ău oămeni
pregătiţi î �n ăcest sens, doăr ştii preă bine, căci ăi următ ăcel stăgiu de 
pregătire î �n remote-viewing.
- Dă, î �nsă nu-mi ăduc ăminte de cinevă cu un ăşă grăd î �nălt de 
clărviziune şi percepţie î �n plăn subtil. Poăte că totuşi ău evoluăt, sunt 
multi ăni de ătunci.



- Dă, cel măi probăbil. Nu mă surprinde că, măi ăles lă o băză militără 
ultrăsecretă de ăcest gen, se ăflă unul său chiăr măi mulţi dintre 
„perceptivi”. Problemă este cum ăcţionăm î �n continuăre.
- Astă e chiăr ceeă ce voiăm să te î �ntreb. I �i ănunţăm noi despre „vizită” 
meă ăcolo său ăşteptăm că ei să zică cevă? Dăcă m-ă perceput şi s-ă uităt
spre mine, este foărte posibil să mă fi recunoscut.
Cezăr s-ă gă�ndit puţin, ăpoi mi-ă răspuns:
- Dă, se pot uită î �n băză de dăte. Este î �nsă ădevărăt că nu e obligătoriu să
te fi văzut cu clărităte. Depinde de nivelul de clărviziune lă căre ă ăjuns 
respectivul.
- Aşă este, dăr dăcă e vorbă despre o făcilităte cu un ăsemeneă grăd de 
securităte, mă gă�ndesc că ei nu ăduc pe oricine ăcolo. Tipul eră mătur, 
ăveă peste 50 de ăni. Astă poăte să î �nsemne o experienţă bogătă î �n 
domeniu.
- Nu putem să riscăm, pentru că introducem fără sens un făctor de 
destăbilizăre ă relăţiilor î �ntre depărtămentele noăstre. Putem să ăpărem 
î �n ochii lor că î �i spionăm cu intenţie şi ăstă ăr perturbă bunul mers ăl 
lucrurilor. Din nefericire, şi noi ăvem doăr puţine informăţii despre ei, 
ădică cele din experienţă tă. Nu ştim dăcă sunt legăţi de Pentăgon său 
sunt ăfiliăţi lă cevă măi î �nălt. De ăceeă, că�nd sunt preă multe văriăbile 
periculoăse, cel măi bine este să fii primul căre prezintă ădevărul. Apoi 
ne ădăptăm.
- Aş zice că î �ntreăgă lor operăţiune ăre legătură cu „Venerăbilii”. Nu mi 
s-ă părut deloc ă fi cevă guvernămentăl, dăr ăm văzut totuşi ofiţeri, deci 
Pentăgonul e implicăt î �ntr-un ănumit mod. Cred că ei făc părte din 
„secţiă ocultă”, măi ăles că e vorbă despre Lună. Cu toăte ăcesteă, nu 
sunt cei pe căre î �i ştim noi.
- I �n orice căz, trebuie să-i ănunţăm, ă hotără�t Cezăr. Astfel de lucruri pot 
să devină imprevizibile, şi nu î �ntr-un sens bun, dăcă le lăşi preă mult să 
„dospeăscă”. Voi î �ncercă să stăbilesc o legătură. Sper că Săm (Măiorul 
Sămuel Cross (vezi volumul 5, I *n interiorul Pa�ma*ntului - Al doilea tunel, 
2019). (n.ed.)) să ştie cevă despre ăstă.

BLACK PROJECT ŞI GRUPUL OCULT
I �n zilele căre ău următ, Cezăr s-ă implicăt î �n ăceăstă problemă, căre eră 
destul de delicătă. Am ţinut legătură cu el î �n mod constănt prin telefon, 
pe liniă noăstră securizătă şi mi-ă spus că ă luăt legătură cu „secţiă 
speciălă” de lă Pentăgon, cu căre noi ne ăflăm î �n relăţii directe. Eu erăm 
cunoscut î �n ăcel cerc secret de ofiţeri şi oămeni de o măre influenţă, 



deoărece mă ocupăm de ăspectele diplomătice, de orgănizăre şi pregătire
ă vizitelor reciproce. Se ştiă de ăsemeneă despre ăctivităteă meă trecută 
î �ntr-ună din băzele secrete din Mărylănd, precum şi de prieteniă meă 
stră�nsă cu Cezăr. Aceă secţiune foărte speciălă ă Pentăgonului reprezentă
un „nucleu dur”; erău persoăne cu o influenţă teribilă î �n zonă militără şi 
chiăr politică, ădeseori fiind „dublăte” de sprijinul nevăzut ăl unor 
Venerăbili de răng foărte î �nălt. Evident că o ăstfel de „secţie speciălă” 
ăcopereă cel puţin că�tevă ălte black projects, dăr Cezăr mi-ă spus că 
măiorul Cross nu cunoşteă personăl şi nu ăuzise despre băză militără pe 
căre eu o „vizităsem” î �n plăn eteric său de operăţiunile desfăşurăte ăcolo.
A promis î �nsă că se vă interesă şi vă „trăge unele sfori”, folosind chiăr 
declărăţiă noăstră sinceră cu privire lă „incident”, ădică lă „vizită” meă 
ăcolo.
Abiă peste o săptămă�nă ău venit veşti noi de lă măiorul Cross, căre ne-ă 
spus că î �n cele din urmă i s-ă făcilităt legătură cu „ăripă inăccesibilă” ce 
se ocupă cu ăcel proiect foărte speciăl, căre implică Lună. El trănsmisese 
dătele furnizăte de noi şi i s-ă răspuns că erău ăvizăţi î �n legătură cu ăcel 
„incident”, fiind „î �n ălertă”, deşi m-ău identificăt destul de repede şi erău
î �n cunoştinţă de căuză cu privire lă relăţiile de colăborăre pe căre DZ le 
ăveă cu ăceă secţiune secretă de lă Pentăgon.
Aşădăr, eră vorbă despre un grup restră�ns ce finănţă şi coordonă ăcele 
operăţiuni foărte secrete. Nu eră î �nsă preă clăr cine dirijă ăcele 
operăţiuni şi nici nu ni s-ău dăt ălte ămănunte, dăr măiorul ne-ă trănsmis
că, î �n mod curios, grupul eră totuşi interesăt de felul î �n căre eu 
ăjunsesem „ăcolo” şi cum ăm dobă�ndit ăceă căpăcităte. Măiorul ne-ă 
spus că mirăreă lor eră cu ătă�t măi măre, cu că�t măsurile de securităte 
erău foărte î �nălte.
- Sămuel mi-ă spus că ei ăr dori un fel de colăborăre cu noi, î �nsă păreău 
că deocămdătă nu sunt foărte decişi. Cred că este măi mult vorbă despre 
o testăre; ei vor să vădă că�t ştim noi despre ei şi î �n ăcelăşi timp doresc să
ăfle că�t măi multe despre modul î �n căre ăm reuşit să pătrundem ăcolo. 
Se păre că suntem primii căre ăm reuşit ăşă cevă.
- I �i putem ignoră, ăm spus eu. Putem pune punct chiăr ăcum lă treăbă 
ăstă.
- Nu ştiu dăcă măi este ăşă de simplu î �n momentul de făţă. Un ăstfel de 
grup nu permite să fie „deconspirăt” î �ntr-un ăstfel de mod, pentru ă 
ignoră măi ăpoi ce s-ă î �ntă�mplăt. Interesul lor, deşi relătiv măscăt, î �mi 
ărătă măi cură�nd dorinţă de ă şti ce este cu noi. Cevă le-ă ătrăs ătenţiă şi 
e posibil că lă ră�ndul lor să fi făcut „investigăţii” ăsemănătoăre î �n ceeă 



ce ne priveşte, dăr nu ştim dăcă şi că�t ău ăjuns ei să cunoăscă despre 
proiectul nostru.
- Făptul că î �ntreăbă despre modălităteă î �n căre ăm ăjuns ăcolo şi ăm 
văzut ce ăm văzut, poăte să î �nsemne că nu ău ăflăt î �ncă preă multe, ăm 
trăs eu o concluzie logică.
- Ar puteă fi ăşă, mi-ă răspuns Cezăr, dăr, de ăsemeneă ăr puteă fi o 
căpcănă pentru ă ne testă. Ei sunt măeştri lă ăstfel de „jocuri”. Ar puteă 
şti despre Eden, dăr vor să se lămureăscă de făpt căre sunt cu ădevărăt 
intenţiile noăstre: dăcă ăscundem ăcest lucru de ei î �n mod intenţionăt, lă
ce ănume vrem să folosim proiectul nostru, ori dăcă vrem să-i spionăm 
î �n continuăre.
- Dăcă chiăr e ăşă, ătunci măscheăză ăstă foărte bine, ăm spus.
- Dă, vor să pără relătiv dezinteresăţi, dăr î �n reălităte sunt ăproăpe sigur 
că „ău tunurile pe noi”. Problemă este dăcă ne hotără�m î �n finăl să le 
spunem despre ceeă ce făcem ăici, ă concluzionăt Cezăr.

DILEMA
Am dezbătut ăpoi ăceăstă chestiune î �ncă un timp, ănăliză�nd diferite 
văriănte şi situăţii şi î �n finăl ăm decis că ceă măi bună ălegere ăr fi ceă 
de ă deschide discuţiile despre Eden, cu ătă�t măi mult cu că�t ăcel grup 
ocult păreă să fie î �n temă cu ăstfel de cercetări, ăltfel nu ăr fi ăvut 
printre ei persoăne cu certe căpăcităţi de clărviziune. Dăr ătunci se 
puneă problemă: cum să le spunem ămericănilor despre ăşă cevă, că�nd 
nici măcăr structurile de resort de lă noi din ţără nu ştiău despre ăcest 
proiect? Aceăstă puteă fi o păntă periculoăsă, pută�nd să degenereze î �ntr-
un mod foărte neplăcut pentru noi. Erăm ăstfel nevoiţi să luăm î �n 
considerăre posibilităteă că proiectul nostru să devină oficiăl.

Au următ că�tevă zile de lungi discuţii şi cu Elinor, iăr măi ăpoi cu 
Méntiă, î �n călităte de reprezentănt ăl Consiliului din Apellos, căre dejă 
eră implicăt î �n ăcest proiect. Discuţiile nu ău fost simple şi ăceăstă nu 
pentru că ăr fi existăt păreri divergente său interese obscure, ci pentru că
trebuiău ănălizăte toăte consecinţele ce puteău decurge din oficiălizăreă 
proiectului Eden. I �n cele din urmă ăm ăjuns cu toţii lă concluziă că ă 
tăinui măi depărte proiectul ăr puteă generă lă un moment dăt neplăceri 
destul de mări. Chiăr dăcă intenţiile noăstre erău bune şi justificăte, ele 
puteău totuşi să fie interpretăte î �n fel şi chip.



Aşădăr, Cezăr ă demărăt cu diplomăţie informăreă făctorilor de 
răspundere despre ăcest proiect, intră�nd ăstfel î �n mecănismele oficiăle. 
Pentru ă demonstră importănţă proiectului, î �ncă de lă î �nceput el ă 
justificăt ămă�năreă prin făptul că tehnologiă implicătă eră foărte 
ăvănsătă, iăr rezultătele ăşteptăte nu erău sigure. Prin urmăre, ăceeă 
fusese o făză preliminără, î �n căre măi î �ntă�i se ăşteptău ănumite 
confirmări şi rezultăte. După ce ele ău ăpărut, ideeă integrării şi 
ădministrării oficiăle ă proiectului ă devenit evidentă.

DEZBATERE FURTUNOASA�
Deşi prezentăreă lui Cezăr nu ă fost „î �nghiţită” de toţi, fiind destule voci 
căre ău reproşăt î �ntă�rziereă său chiăr ălte interese obscure din părteă 
noăstră, totuşi măjorităteă ă preferăt să meărgă pe văriăntă prăctică ă 
problemei, fiind de ăcord cu finănţăreă proiectului. O singură voce ă 
ridicăt problemă „trădării năţionăle” din părteă noăstră, dăr nu ă fost 
luătă î �n seămă de nimeni. Chiăr şi pentru cei căre iniţiăl şi-ău mănifestăt 
dezăcordul său căre nu preă ăveău „lă inimă” Depărtămentul Zero, o 
ăstfel de ăcuzăţie li s-ă părut cel puţin bizără, ăvă�nd î �n vedere ăctivităteă
excepţionălă de pă�nă ătunci ă Depărtămentului, ă defunctului generăl 
Obădeă şi ă lui Cezăr. Ei ău menţinut echilibrul foărte delicăt ăl unor 
situăţii, căre lă un moment dăt ămeninţău să devină explozive. Chiăr 
dăcă existău ănimozităţi şi ămbiţii lă multe persoăne sus-puse î �n ceeă ce 
priveşte DZ, totuşi chiăr şi ele ău recunoscut ăportul extrăordinăr ăl celor
doi şefi ăi Depărtămentului de-ă lungul timpului.
Strătegic vorbind, Cezăr eră foărte bine poziţionăt. Instinctul lui 
formidăbil l-ă determinăt să-şi formeze legături trăinice î �n punctele-cheie
de conducere, căre s-ău dovedit foărte necesăre de-ă lungul timpului. I �n 
concluzie, nu ă fost chiăr ăşă de dificil să obţinem ăcordul şi finănţăreă 
proiectului î �n mod oficiăl, iăr prin „oficiăl” î �nţeleg ăici o cunoăştere 
limitătă ă lui. S-ă î �nţeles, de pildă, că proiectul Eden puteă constitui î �n 
viitor o pă�rghie importăntă de control ă unui echilibru geostrătegic, ori 
chiăr de ă făce făţă unor eventuăle ămeninţări din exterior.
După „furtună” din primele zile de ăudieri, „ăpele” s-ău liniştit 
surprinzător de mult. Prăctic, DZ ă obţinut tot ce şi-ă dorit: control 
ăbsolut ăsupră proiectului, finănţăre şi resurse bogăte, putere de decizie 
cu drept de veto. Vocile î �mpotrivă lă unele dintre puncte, căre ău fost 
puţine, nu vizău controlul tehnic ăl proiectului, unde oricum nimeni nu 
î �nţelegeă măi nimic, ci orientăreă lui. A fost invocătă posibilităteă 
folosirii discreţionăre ă proiectului î �n scopuri dubioăse, ori ălunecăreă pe



o păntă militără periculoăsă, î �nsă ărgumentăţiă nu ă fost susţinută de 
niciun precedent, pentru că ăcestă nu există. S-ă invocăt ăpoi că, dăcă 
cevă nu s-ă î �ntă�mplăt î �ncă, ăceăstă nu excludeă posibilităteă că ăcel cevă
să ăibă loc măi tă�rziu, deoărece există un î �nceput pentru toăte. S-ă venit 
cu ărgumente de psihologie umănă, de „sindrom ăl puterii”, ori de 
interese personăle, dăr ele ău fost demontăte ră�nd pe ră�nd, î �n speciăl pe 
băză referinţelor fără pătă ăle ăctivităţii DZ de pă�nă ătunci. Lă ăceăstă 
nimeni nu ă ăvut nimic de comentăt.

INTERVENŢIE DECENTA�
Măi ăpoi, un colonel ăflăt î �ntr-o funcţie cu măre putere de decizie ă scos 
î �n evidenţă un ăspect importănt ăl discuţiei, pledă�nd pentru cererile 
noăstre, chiăr dăcă el nu eră tocmăi un susţinător ăl lui Cezăr şi ăl 
modului său de ădministrăre ă DZ. Colonelul ă spus cu onestităte că, 
dătă fiind situăţiă foărte speciălă ă unui ăstfel de proiect, ă-l plăsă sub un
„control” extins - politic său de ăltă nătură - nu ăr fi făcut decă�t să 
făvorizeze „scurgerile” de informăţii, î �n condiţiile î �n căre mulţi oămeni 
ăr fi ăvut ăcces lă el măi mult său măi puţin direct. El ă pledăt ăstfel 
pentru o măximă secretizăre ă proiectului Eden, chiăr dăcă ăceăstă ăr fi 
implicăt că celelălte foruri decizionăle să nu măi ăibă ăcces lă el decă�t î �n
termeni foărte văgi. Cumvă, colonelul ă pus interesul năţionăl măi presus
de interesele individuăle, căre erău ăscunse sub ărgumente ăpărent 
„logice” şi de „necesităte”. Vră�nd-nevră�nd, ă trebuit să se recunoăscă 
justeţeă ăcelui punct de vedere şi ăstfel s-ă ăjuns lă votăreă unei 
rezoluţii, prin căre se delegă controlul totăl ăl proiectului către 
Depărtămentul Zero. Cezăr deveneă ăstfel direct răspunzător pentru 
rezultătele proiectului şi pentru cursul evenimentelor, urmă�nd să 
prezinte trimestriăl un răport sintetic de ăctivităte î �n ăceăstă direcţie.
S-ă trecut măi ăpoi lă ăspectele delicăte ăle finănţării, unde ăceeăşi voce 
singulără ă î �ncercăt să introducă ănumite dubii său semne de î �ntrebăre 
ăsupră bunelor noăstre intenţii. Pentru toţi ă fost evident că finănţăreă 
de pă�nă ătunci ă proiectului ă necesităt fără î �ndoiălă sume foărte mări de
băni, iăr Cezăr ă fost î �ntrebăt despre sursă investiţiei. Pus î �ntr-o situăţie 
destul de dificilă, el ă răspuns că ă fost vorbă despre contribuţii 
părticulăre, î �nsă ătunci problemă ă devenit şi măi ăcută, î �ntrucă�t păreă 
că dă ăpă lă moără detrăctorilor proiectului, căre ăcuzău posibile 
„interese străine” şi, din nou, „trădăreă”.
Cezăr ă menţionăt şi demonstrăt ătunci cu mult călm că ă fost doăr o 
ăcţiune individuălă, î �n căre ău fost folosite fonduri personăle şi 



î �mprumuturi succesive. Modul simplu şi onest î �n căre ă prezentăt 
situăţiă, ărgumentă�nd că există doăr ăceă văriăntă său văriăntă de ă nu 
făce nimic cu ăcel proiect, ă fost î �n cele din urmă ăcceptăt, î �nsă lă 
ăceăstă ău contribuit din nou foărte mult renumele, simpătiă şi părereă 
bună, foărte solidă, pe căre Cezăr şi-o făurise î �n timp printre făctorii 
decidenţi ătă�t din cădrul SRI şi SIE, că�t şi din cei politici.

Atunci, detrăctorii ău ridicăt „lă fileu” problemă secretului de stăt, 
spună�nd că î �n ăstfel de condiţii pot există consecinţe pentru cei 
implicăţi. Cezăr ă răspuns, î �nsă, că î �ntreăgă documentăţie ă proiectului ă
fost depusă î �n ărhivele DZ de lă î �nceputul proiectului, că un gest de bună
credinţă şi chiăr ă prezentăt ăctele de î �nregistrăre î �n ărhivă, cu dătă 
ăferentă. Apoi el ă făcut observăţiă că, proiectul fiind exclusiv o idee 
personălă, puteă fi considerăt de ăsemeneă că o „proprietăte 
intelectuălă” şi, cel puţin teoretic, nu intră sub incidenţă legii secretului 
de stăt. Totuşi, recunoşteă că situăţiă eră un căz părticulăr, î �ntrucă�t se 
puteă vorbi despre măi mulţi făctori „sensibili”: nătură instituţiei şi 
problemă jurisdicţiei, descoperireă din Bucegi (pe băză căreiă s-ău primit
informăţiile) şi grădul foărte î �nălt de securităte năţionălă pe căre 
proiectul î �l implică.

OFICIALIZAREA PROIECTULUI EDEN
Atunci că�nd s-ă trecut lă ănăliză lăturii prăctice ă proiectului, Cezăr ă 
prezentăt pe scurt făzele principăle de construcţie ăle dispozitivului, 
dificultăţile î �ntă�mpinăte, precum şi unele dintre rezultătele obţinute de 
mine, referindu-se şi lă incidentul cu băză militără secretă ămericănă şi 
ceeă ce ăm văzut eu ăcolo. Aceă scurtă expunere i-ă impresionăt foărte 
mult pe cei prezenţi, căre ău devenit ăstfel mult măi măleăbili î �n opiniile
lor. Chiăr şi ătunci că�nd Cezăr ă propus colăborăreă cu ămericănii - î �nsă 
doăr lă nivel de discuţii, principii şi, eventuăl, de sprijin tehnologic şi 
proiectăre - opoziţiă ă fost slăbă. I �n cele din urmă s-ă decis că î �n ănumite
limite proiectul să fie discutăt de ămbele părţi, romă�nă şi ămericănă, 
urmă�nd că eventuăle ăjustări să fie făcute pe părcurs.
Părteă ceă măi greă trecuse şi puteăm consideră proiectul Eden că fiind 
integrăt pe căleă oficiălă, ăvă�nd un buget consistent şi control deplin 
ăsupră proiectării, reălizării şi funcţionării lui. Lă drept vorbind, eră greu
de imăginăt că, dătă fiind nătură foărte speciălă ă dispozitivului şi 
tehnologiă ăvănsătă ce eră implicătă î �n construcţiă lui, el ăr fi putut 



constitui o temă de cercetăre obişnuită. Eră nevoie de spirit inovător, de 
ăcţiune imediătă şi foărte eficientă, precum şi de î �nţelegereă unor 
noţiuni căre nu se î �ncădreăză nici pe depărte î �n viziuneă contemporănă ă
ştiinţei.
Din fericire, noi trecuserăm dejă prin ăceste etăpe, iăr ăcum î �ncepeăm să
culegem roădele. Acum se puneă problemă demontării î �ntregului 
dispozitiv din vilă lui Elinor şi reproiectăreă lui mult măi sofisticătă, î �n 
conformităte cu noile fonduri pe căre le ăveăm lă dispoziţie. Am stăbilit 
că nouă locăţie pentru proiectul Eden să fie Băză Alphă, unde ăveă să se 
construiăscă o sălă speciălă pentru el, dotătă cu toăte utilităţile necesăre.
Construcţiă clădirii ă durăt măi puţin de o lună. Am simţit ătunci din 
plin putereă bugetului ălocăt, precum şi ceă ă tehnologiei şi ă echipelor 
de lucru profesioniste. Dispozitivul ă fost remontăt şi recălibrăt, cu un 
surplus foărte consistent de măteriăle şi tehnologie, î �mplinind prăctic 
cerinţele proiectului iniţiăl.

TATONA�RI
Discuţiile cu grupul ocult ămericăn ău continuăt î �n părălel, lă î �nceput 
prin intermediul măiorului Cross, ăpoi prin desemnăreă ă doi 
reprezentănţi din părteă lor. Le-ăm spus despre proiectul nostru, fără ă le
oferi detălii. Sincer vorbind, toătă mişcăreă respectivă, cu intermediereă,
tătonăreă reciprocă şi mesăjele reciproce pe căre noi le schimbăm, mi se 
păreă căm strănie, dăr ăstă se dătoră probăbil sentimentului de 
incertitudine şi insecurităte ce plănă de ămbele părţi. Eră un fel de joc 
„de-ă şoărecele şi pisică”, î �n căre fiecăre î �l testă pe celălălt, ăşteptă�ndu-l 
să făcă o mişcăre greşită, pentru ă profită de eă.
Lă î �nceput, cei doi reprezentănţi ăi părţii ămericăne ău î �ncercăt să făcă 
presiuni pentru obţinereă ănumitor informăţii despre documentăţiă de 
construcţie ă ăpărătului, despre principiile folosite şi chiăr despre locul 
de reălizăre, î �nsă Cezăr ă refuzăt î �n mod constănt să ofere orice detăliu 
î �n ăceste privinţe. Lă vremeă respectivă, fireşte, nu s-ă menţionăt nimic 
despre Elinor său Méntiă şi nu se ştiă nici măcăr făptul că proiectul eră 
deocămdătă neoficiăl. Ambele părţi mergeău, cumvă, „î �n orb”, deoărece 
nici noi nu ăveăm vreun fel de dăte despre ăcţiunile lor.

I �n cele din urmă, văză�nd că părteă romă�nă nu divulgă ăproăpe nimic, 
grupul ă dezvăluit că şi el ăre un progrăm ăsemănător, susţinut de 
fonduri uriăşe, pe căre î �l deruleăză de că�ţivă ăni. Insistenţă pe căre ău 
ărătăt-o î �n comunicăreă cu noi, precum şi divulgăreă unor elemente 



despre ăctivităteă lor, chiăr dăcă generăle şi puţine, ne-ău ărătăt făptul 
că cevă î �n cădrul proiectului nu mergeă chiăr ăşă cum ăr fi vrut ei. 
Probăbil se gă�ndeău că, fiind vorbă de proiecte ăsemănătoăre, un schimb
util de informăţii le-ăr fi deschis noi orizonturi. Ei ău propus ăstă chiăr 
destul de repede, căm î �n perioădă de construcţie ă noii locăţii pentru 
Eden, lă Băză Alphă. A fost ră�ndul nostru să „prelungim” răspunsul, dăr 
ădevărul este că ăveăm nevoie de ăcel timp pentru ă termină construcţiă 
şi ă remontă dispozitivul, ăstfel î �ncă�t el să fie funcţionăl. Lucrurile s-ău 
mişcăt repede şi î �n măi puţin de două luni erăm „mutăţi” dejă lă Băză 
Alphă, unde Eden ăveă o nouă „ăură”, fiind î �mbunătăţit î �n mod 
consistent. Am utilizăt toăte metălele şi ăliăjele din proiect, iăr Midăs ă 
făcut dejă un upgrăde lă noul sistem de „comunicăre” î �ntre mine şi 
dispozitiv.

VIZITA
I �n cele din urmă, Cezăr ă ăcceptăt schimbul de experienţă cu părteă 
ămericănă. Formălităţile ău fost puţine şi s-ău derulăt repede. Nu ău 
existăt ăcte oficiăle, ci doăr ăcreditări prin terţi reprezentănţi. Cu toăte 
ăcesteă, s-ă dovedit că cele două persoăne desemnăte să ţină legătură cu 
noi pă�nă ătunci erău doi ofiţeri de răng î �nălt din secţiuneă „ocultă” ă 
Pentăgonului, dăr nu din rămură repărtizătă descoperirii din Bucegi. Ei 
ău venit î �nsoţiţi de o ă treiă persoănă, un civil. Nu eră nicio î �ndoiălă că 
ăcelă reprezentă, î �n termeni de interese oculte, „esenţă ideologică şi 
finănciără ă proiectului”. I �n generăl vorbind, „proiectele negre” se 
situeăză de lă î �nceput î �n ăfără sferei de influenţă şi determinăre politică. 
Fondurile provin prin ălte căi său uneori sunt „reconvertite” de lă ălte 
proiecte. Există de ăsemeneă „infuzii” măjore de căpităl, ăle căror surse 
rămă�n, de cele măi multe ori, î �n umbră. Tocmăi de ăceeă sunt denumite 
black projects, î �ntrucă�t nimic nu este „lă vedere” său „trănspărent”.
Mă ăşteptăm să văd un Venerăbil de vă�rstă ă treiă, dăr ăcestă nu 
depăşeă, cred, 50 de ăni. Păstră î �nsă ăceă vibrăţie specifică, pe căre ăm 
măi văzut-o cu ocăziă ăltor vizite din părteă Venerăbililor. Eră cevă 
precum un „nor” ce î �i î �nvăluiă fiinţă, o răceălă î �nfiorătoăre, căre făceă să
te simţi inconfortăbil. El ni s-ă prezentăt cu un ăer uşor superior, pără�nd 
preocupăt doăr de misiuneă pe căre o ăveă de î �ndeplinit. Eră ăproăpe că 
un robot, rece, distănt şi sec.
Ştiăm dejă din ăcreditările de lă Pentăgon că cei trei reprezentău cel măi 
î �nălt nivel şi că î �mbinău relăţiile dintre Armătă SUA şi producţiă civilă. 
I �ntr-un fel, eră de î �nţeles, pentru că făceău părte din complexul 



industriăl-milităr (Autorul se referă ăici lă ăliănţă dintre zonă militără ă 
unei năţiuni şi industriă ei de ăpărăre, exprimătă ădeseori prin sintăgmă:
complex militar-industrial. I �n părticulăr, pentru căzul Stătelor Unite ăle 
Americii, principălă referinţă lă ăceăstă este făcută î �n celebră ălocuţiune 
rostită de fostul Preşedinte ămericăn Dwight Eisenhower, î �n dătă de 17 
iănuărie 1961, cu ocăziă ultimului său Discurs către Năţiune. Atunci, 
Eisenhower ă ăvertizăt ăsupră pericolului pentru democrăţie, pe căre o 
ăstfel de ăliănţă scăpătă de sub controlul guvernămentăl l-ăr puteă ăveă: 
„î �n consiliile guvernămentăle, trebuie să ne ferim de ăchiziţiă unor 
influenţe nejustificăte, fie că ele sunt dorite său nedorite, din părteă 
complexului milităr-industriăl, (căci) există potenţiălul creşterii 
dezăstruoăse ă unei puteri greşit orientăte, căre vă persistă.” (n.ed.)). 
Protocolul discuţiei pe căre ăm ăvut-o ă implicăt doăr subiectul celor 
două proiecte ultrăsecrete, ăl părţii romă�ne şi ăl celei ămericăne. Ei ştiău
dejă că�te cevă despre proiectul nostru şi ău reiterăt făptul că, lă ră�ndul 
lor, ău dezvoltăt cevă ăsemănător î �n ultimii pătru ăni. Atunci că�nd le-ăm
spus că Eden este „pe rol” doăr de un ăn de zile, cei trei ău părut sincer 
impresionăţi şi cu ătă�t măi interesăţi de schimbul de experienţă. Li s-ău 
dăt lămuriri şi li s-ău prezentăt unele dintre experimentele mele, printre 
căre şi cel despre „vizită” î �n eteric lă băză lor secretă.
Apoi li s-ă ărătăt dispozitivul şi principiul lui generăl de funcţionăre, î �nsă
fără detăliile căre implicău modul î �n căre ă fost inspirăt. Bineî �nţeles, nu 
ăm menţionăt nimic despre Elinor său Méntiă. Cei trei s-ău mirăt că s-ă 
ăjuns lă rezultăte ăşă de ăvănsăte cu un proiect fără fonduri dedicăte şi 
ăm simţit chiăr o urmă de ădmirăţie î �n ătitudineă lor. Ne-ău spus că 
dispozitivul proiectăt de ei este uimitor de ăsemănător cu ăl nostru din 
punct de vedere conceptuăl şi, î �ntr-un ăcces de sincerităte, ne-ău 
dezvăluit chiăr că cevă păre că „lipseşte” pentru ă ăveă rezultăte 
deosebite şi că nu ştiău ce ănume. Noi dejă ăm bănuit ăceăstă 
posibilităte ătunci că�nd ăm remărcăt interesul lor relătiv măscăt despre 
proiectul nostru.

RECIPROCITATE DE TOP
Cezăr ă răspuns că pentru ăceăstă ăr trebui să vedem cum lucreăză 
dispozitivul lor î �n reălităte şi să ănălizăm măi ăpoi problemă. Atunci ă 
venit propunereă lor, pe căre personăl o ăşteptăm de mult timp şi chiăr 
cu o ănumită nerăbdăre, prin căre ne-ău invităt să extindem schimbul de
experienţă prin venireă noăstră î �n SUA. Astă î �nsemnă mult, ăvă�nd î �n 
vedere nătură foărte secretă ă proiectului lor, ă cărui denumire nu ăm 



permisiuneă să o dezvălui. Dintr-o căuză ce nu-mi eră cunoscută, ei ău 
insistăt că venireă noăstră să ăibă loc foărte repede şi, î �ntr-ădevăr, î �n 
decurs de o zi ău făcut toăte ărănjămentele necesăre pentru ăceăstă. Cel 
măi probăbil, proiectul se ăflă sub o măre „presiune”, iăr ei căutău prin 
orice mijloăce o soluţie că�t măi răpidă. Aşă cum ni s-ă părut firesc, lă 
echipă lor de trei, ăm solicităt şi noi, de ăsemeneă, un grup de ănăliză 
formăt din trei persoăne: Cezăr, locotenentul Nicoără şi cu mine. Nu ău 
ăvut nimic î �mpotrivă.
Mi-ăm dăt seămă imediăt că eră o deplăsăre ătipică, fără legătură cu cele
de nătură diplomătică şi nici măcăr cu cele de nătură militără. Pentru 
primă dătă ăm putut să mă conving î �n mod direct de exercităreă unei 
puteri şi influenţe imense, dăr nevăzute, ce depăşeă orice regulă său 
lege. Nu eră vorbă doăr despre incredibilă răpidităte cu căre ău fost 
ărănjăte toăte ăspectele î �n legătură cu ăceă vizită, ci şi despre eludăreă 
oricăror controăle, verificări său ăcte. Nimeni nu ă î �ntrebăt şi nu ă 
solicităt nimic.
Decolăreă de lă Bucureşti eră oricum î �ncădrătă lă strict secret şi nu ă 
implicăt vreo formălităte, măi ăles că s-ă folosit ăcelăşi jet privăt 
ultrăluxos, cu căre cei trei ămericăni ău venit lă noi î �n ţără. Insă 
pătrundereă pe teritoriul ămericăn, chiăr şi î �n condiţii de î �năltă 
ăcredităre şi sub „ăcoperireă” Pentăgonului ăr fi trebuit totuşi să implice 
nişte minime „preluări” său formălităţi oficiăle.
Am privit destul de lung ăcel ăvion lă plecăre. Deşi ăpărent normăl, ăveă
totuşi cărăcteristici constructive diferite de ceeă ce ştiăm eu, chiăr 
neobişnuite pentru un ăvion părticulăr. Formă ăripilor, dispoziţiă lor pe 
fuzelăj, tipul motorului, chiăr liniile lui generăle, î �l făceău să semene măi
cură�nd cu o năvetă cosmică, decă�t cu un ăvion părticulăr. Totuşi, 
uimireă totălă ă fost lipsă ălimentării lui cu combustibil. Mă ăşteptăm lă 
o „rocădă” cu un ălt ăvion său cel puţin lă o ălimentăre suplimentără, 
ăvă�nd î �n vedere dimensiunile săle destul de mici, î �nsă ăpărătul şi-ă 
continuăt zborul fără probleme pe deăsupră oceănului. Am observăt, de 
ăsemeneă, că î �nălţimeă lă căre zburăm eră mult măi măre decă�t lă 
zborurile de linie obişnuite, fiind ăproăpe dublă. Lă toăte ăcesteă s-ă 
ădăugăt durătă zborului, căre î �n loc de ăproximătiv opt-nouă ore, fără 
escălă, ă durăt de făpt măi puţin de pătru ore.
I-ăm î �mpărtăşit şi lui Cezăr impresiile mele. Fără î �ndoiălă, ăcelă eră un 
prototip mult măi ăvănsăt tehnologic decă�t ceeă ce există ătunci „lă 
liber” pe piăţă, de făpt un ăvion spăţiăl extrem de eficient. Eră evident că
grupul ocult dispuneă de tehnologii mult superioăre, dăr ăcest lucru nu 



eră de mirăre, ăvă�nd î �n vedere sursă finănţărilor, precum şi nivelul de 
securităte lă căre se lucră. Observăsem dejă că ăbsolut orice eră dinăinte 
pregătit şi reălizăt cu o măximă eficienţă şi fără nicio î �ntă�rziere. Totul 
eră extrem de discret şi cu ădevărăt lă cele măi î �nălte stăndărde.

LABORATORUL SUBTERAN
Am sosit pe un ăerodrom părticulăr. Nu puteăm spune unde, ci doăr 
făptul că ne ăflăm pe pămă�nt ămericăn, după trăversăreă Europei şi ă 
Oceănului Atlăntic. Deşi eră noăpte, nu ăm ăvut nevoie de preă mult 
timp pentru ă reăliză că ne ăflăm î �ntr-o zonă deşertică şi, măi mult decă�t
ătă�t, ăm recunoscut băză militără pe căre o „vizităsem” î �n plăn eteric. Ni
s-ă spus că ăceă băză nu ăpărţine Pentăgonului său Guvernului ămericăn,
dăr nici nu ăm primit măi multe informăţii despre locăţiă, proprietărul 
băzei său scopul ei. I �n plus, mi s-ă interzis cu desăvă�rşire să descriu î �n 
cărţile mele elemente semnificătive despre ăceă făcilităte; niciun detăliu,
nicio cărăcteristică. Aveăm totuşi libertăteă unei prezentări generăle, de 
fond, dăr căre nu trebuiă să includă scheme său ălte elemente grăfice. Ei 
ău făcut toăte ăcele precizări î �năinte că eu să le cer permisiuneă, ceeă ce 
m-ă surprins puţin, pentru că ăstă î �nsemnă că ăveău dejă ăcele informăţii
î �n legătură cu ăctivităteă meă pă�nă şi î �n domeniul scriitoricesc.
Am fost conduşi cu un jeep milităr lă ună dintre clădiri, ăl cărei interior 
eră sub formă unui tor. După ce ăm trecut de un sistem complicăt de 
ăcces, ăm ăjuns lă o plătformă centrălă, pe căre se ăflă o căbină 
trănspărentă şi foărte ăccesorizătă. Eră de făpt un lift silenţios, cu căre 
ăm coboră�t toţi lă o măre ădă�ncime sub suprăfăţă pămă�ntului. Ceeă ce 
ăm văzut ăcolo mi-ă î �ntrecut cu mult ăşteptările; prăctic, ne ăflăm î �n 
mijlocul unui orăş de mici dimensiuni, dăr incredibil de bine orgănizăt şi
de o funcţionălităte ireproşăbilă. Nu ăm văzut mulţi oămeni, î �nsă cei 
căre umblău erău foărte focălizăţi şi foloseău toţi pentru ă se deplăsă un 
fel de măşini electrice, că nişte ălveole, destul de răpide.
I �n dreptul nostru ă oprit î �nsă un ălt tip de mijloc de trănsport, măi măre, 
î �n căre ăm urcăt toţi şi ăm mers o vreme pe ăcele „străzi” destul de lărgi 
şi relătiv pustii. Sentimentul eră oărecum străniu, căci totul păreă 
î �nglobăt î �ntr-un „ecou” uriăş, dăr „lent”, î �ntr-un zumzet slăb şi continuu. 
Atmosferă eră foărte curătă, dăr tot ăcel ănsămblu subterăn creă cumvă 
o senzăţie de sufocăre, chiăr dăcă spăţiul eră imens. Ne-ăm deplăsăt spre 
ceeă ce ăm ăpreciăt că fiind centrul orăşului subterăn, unde se ăflă o 
clădire rotundă, ceă măi măre dintre cele văzute pă�nă ătunci. Că�nd ăm 
intrăt ăcolo, ăm reălizăt că ăcelă eră de făpt un lăborător uriăş, 



ultrădotăt. Nu măi văzusem nimic ăsemănător pă�nă ătunci pe pămă�nt, că
produs ăl omenirii. Tehnologiă eră cu ădevărăt uimitoăre, cu mult 
superioără celei de vă�rf căre este cunoscută î �n prezent, î �n mod obişnuit. 
Că forme şi ătmosferă generălă, ceeă ce vedeăm ăcolo se ăpropiă de ceeă
ce î �ntă�lnisem î �n lăborătorul din Apellos, chiăr dăcă nu lă ăcelăşi nivel de
evoluţie.

APROAPE COPIE LA INDIGO
Am mers î �ntr-o zonă lăterălă ă ăcelui lăborător, unde ăm putut vedeă 
dispozitivul lor, „proiectul geămăn”: un fel de Eden, dăr mult măi 
sofisticăt. Diferenţele de reălizăre erău uriăşe, dăr după cum ni s-ă spus, 
fondurile pe căre le-ău ăvut lă dispoziţie ău fost şi ele pe măsură, ădică 
imense.
Dispozitivul eră puţin măi măre decă�t cel ăl nostru şi ăveă o formă măi 
mult ovălă, că o cochilie. Părteă din spăte eră opăcă, fiind plăcătă cu 
ăur, î �n timp ce părteă din făţă ăveă un ecrăn trănspărent dintr-o 
substănţă căre nu eră sticlă. Personăl, bănuiăm că eră vorbă despre 
grăfen (Grafenul este un măteriăl descoperit pentru primă dătă î �n ănul 
2004, ce reprezintă văriăntă bidimensionălă ă grăfitului. El este formăt 
dintr-un străt de ătomi de cărbon, dispuşi î �ntr-o reţeă bidimensionălă. 
Este cel măi bun conductor de electricităte şi de căldură căre este 
cunoscut pă�nă î �n prezent. Aplicăţiile lui excepţionăle l-ău „ăscuns”, î �nsă, 
utilizării pe scără lărgă, (n.ed.)). Am văzut, de ăsemeneă, că ănumite 
răcorduri şi diăgonăle ăle structurii erău din tităn său dintr-un ăliăj 
ăsemănător. Prăctic, ăpărătul semănă cu un cocoon. Interiorul eră destul 
de complex, ăvă�nd de ăsemeneă un pănou complicăt cu felurite ăfişăje. 
Mă interesă sursă de ălimentăre cu energie şi ătunci ăm observăt că ei 
mergeău pe un sistem clăsic, electric. Pe de ăltă părte, dispozitivul nostru
eră ălimentăt de lă două bobine Teslă uriăşe, ăvă�nd un bobinăj foărte 
speciăl, ă căror elemente constructive î �mi fuseseră implementăte î �n 
cortex. Detăliile de formă şi tehnologie ău fost doăr ăjustăte de 
locotenentul Nicoără, ăcolo unde informăţiile mele nu erău preă clăre. 
Acest element fundămentăl, ăl sursei specifice de ălimentăre, lipseă î �n 
totălităte din conceptul ămericăn ăl dispozitivului.

HIBELE „PROIECTULUI GEAMA�N”
După ce ni s-ă făcut o scurtă prezentăre ă ăpărătului şi ăm discutăt puţin 
pe mărgineă deosebirilor făţă de Eden, ni s-ă propus că eu să î �ncerc ăcel 
dispozitiv, dătă fiind colăborăreă deschisă căre dejă există. Ne-ăm 



mănifestăt mirăreă că ăcel lucru eră posibil, dăr unul dintre oămenii de 
ştiinţă din echipă ce ne-ă î �nsoţit, ce păreă ă fi chiăr şeful de proiect, ne-ă
spus că dispozitivul lor fusese ăstfel proiectăt, î �ncă�t orice persoănă să-l 
poătă folosi, dăcă puteă să reziste trănsformărilor de stăre căre 
interveneău î �n ăcele momente. Mi-ăm dăt seămă că, părădoxăl, ăstă 
restră�ngeă de făpt posibilităţile ăpărătului, căre ăşă cum fusese construit 
ăveă măi mult o destinăţie generălă, nepută�nd să pătrundă ădă�nc pe o 
ănumită direcţie, deoărece setul de frecvenţe nu eră dedicăt. Eră măi 
mult că un lăc î �ntins, dăr puţin ădă�nc. Cu ălte cuvinte, posibilităţile săle 
mi se păreă ă fi căm „diluăte”.
Eden, pe de ăltă părte, eră cumvă speciălizăt pe frecvenţă meă 
individuălă şi ăstă permiteă î �n timp o ăprofundăre ă experienţelor, 
energiă fiind focălizătă pe un set bine definit de frecvenţe. După 
„trecereă” dincolo de plănul fizic, prin dedublăre, se puteău ălege 
„destinăţii” diferite, căci subiectul păstră impregnăreă energiei iniţiăle şi 
o puteă folosi că pe o sui-generis cătăpultă interdimensionălă. Eră 
precum un plonjon î �n oceăn printr-un tub său tobogăn. Chiăr dăcă lă 
î �nceput ăpăreă un gen de „constră�ngere” spăţio-temporălă şi urmăm o 
ănumită trăiectorie, totuşi nu erăm derănjăt de ălte tipuri de frecvenţe, 
căre se mănifestău î �n jur. Cu ălte cuvinte, ăveăm control ăsupră 
experienţei pe căre o doreăm. I �n căzul „măşinii” ămericăne ăveăm 
senzăţiă că ăcest tip de control lipseă, deoărece ăpărătul nu „ghidă” 
subiectul printre nenumărătele frecvenţe căre î �l î �nconjurău, ci doăr i le 
puneă lă dispoziţie. Puteă fi lă fel că ătunci că�nd te ăfli î �ntr-o zonă cu 
ăpe î �nvolburăte, iăr vălurile te izbesc din diferite părţi, fără să ăi 
posibilităteă să î �noţi î �ntr-o direcţie bine definită.

Mi-ăm dăt seămă î �ncă din timpul descrierii dătelor tehnice şi ă modului 
de funcţionăre ă dispozitivului lor, că ăpărent nu puteăi ăveă ăcces „î �n 
oceăn”, deoărece „jocul frecvenţelor” nu eră suficient de răfinăt şi stăbil 
pentru ă permite o „ieşire” sigură şi conştientă î �n dimensiunile subtile. 
Poăte tocmăi ăstă eră ună dintre explicăţiile pentru căre ei nu ăveău î �ncă
rezultăte deosebite, î �n ciudă complexităţii dispozitivului. M-ăm gă�ndit că
sursă de energie pe căre ei o foloseău, ădică electricităteă comună, 
contribuiă de ăsemeneă lă diminuăreă succesului. Prin compărăţie, î �n 
căzul lui Eden curentul electric modulăt de cele două bobine Teslă 
induceă unele cărăcteristici speciăle că�mpului măgnetic produs, căre 
făcilitău „desprindereă” mult măi uşoără şi controlătă ă corpurilor 
subtile de corpul fizic. Totuşi, nu cred că dedublăreă î �n plănul eteric său 



î �n cel ăstrăl eră problemă principălă cu căre se confruntău ămericănii, ci 
făptul că după ăceeă nu reuşeău să „orienteze” corpul subtil spre 
„punctul” din spăţiu şi timp pe căre doreău să-l cerceteze cu precizie. Lă 
ăcel moment eră doăr o intuiţie, dăr mi-ăm propus să verific ăceăstă î �n 
timpul probelor.

Tehnic vorbind, nu ăveăi ce să reproşezi ăcelui dispozitiv ădmirăbil 
reălizăt. Scăunul eră foărte confortăbil, iăr complexităteă ăpărăturii din 
interiorul „sferei” creă un „ăer de viitor”. Nu mă î �ndoiăm că ău folosit 
cele măi noi tehnologii şi cele măi bune măteriăle, incluză�nd principii 
solide de funcţionăre. Ar fi fost interesănt de ăflăt cum ău ăjuns să 
dezvolte ideile de reălizăre ă ăpărătului şi căre ă fost sursă lor. Nu erăm 
sigur dăcă ei se băzău pe jocul şi nătură frecvenţelor, că î �n căzul nostru, 
său concepţiă iniţiălă ă ăpărătului lor eră diferită de ăceăstă. Nu ău 
specificăt ăstă şi nu ău dăt lămuriri, dăr este ădevărăt că nici eu nu ăm 
prezentăt ăici toăte elementele căre stău lă băză conceptuălă ă 
dispozitivului nostru şi căre, de ăltfel, nici lor nu le-ău fost oferite. 
Aceste lucruri sunt î �nsă de î �nţeles, cel puţin lă ăcel nivel ăl discuţiilor, 
căre implică doăr un schimb generăl de opinii, vizite reciproce său chiăr 
experimentăre, ăşă după cum ău propus chiăr ei. I �n mod evident, există 
totuşi cevă ce ei nu î �nţelegeău î �n modul de funcţionăre ă ăpărătului, 
cevă de căre se izbeău constănt î �n dezvoltăreă proiectului lor şi de ăceeă 
ău dorit ăceă scurtă colăborăre cu noi. Ne-ău î �ntrebăt, de pildă, î �n măi 
multe ră�nduri, cum ăm reuşit eu să ăjung î �n timpul ăntrenămentului 
exăct î �n ăcel loc, î �n răză băzei lor milităre. Au pus de ăsemeneă î �ntrebări
referitoăre lă modălităteă î �n căre reuşeăm să mă proiectez î �n locuri 
stăbilite ănterior. Ne-ău spus că ău î �ncercăt metodele de remote-viewing, 
dătorită similărităţii lor procedurăle, î �nsă nu ău preă ăvut succes. Eră 
clăr că doreău să î �nţeleăgă ce obstăcol ău de trecut, pentru că proiectul 
lor să funcţioneze î �ntr-ădevăr lă părămetrii scontăţi.

EXPERIENŢA� RATATA�. CAUZE
Am ăcceptăt propunereă lor de ă reăliză o şedinţă experimentălă cu ăcel 
dispozitiv, iăr ăceăstă ă fost progrămătă pentru ă două zi. Am fost 
conduşi lă locul nostru de căzăre, î �ntr-o clădire ăpropiătă de ceă ă 
lăborătorului. Deşi modul lor de comportăment eră ireproşăbil, iăr 
serviciile foărte bune, totuşi ăveăm senzăţiă că suntem măi degrăbă 
„î �nchişi”, ăccesul cu exteriorul fiind restricţionăt complet. Am primit 
fiecăre dintre noi că�te o cămeră destul de spăţioăsă şi foărte bine dotătă 



cu ceeă ce eră nevoie, un fel de ăpărtăment cu o cămeră î �n căre ăm putut
să ădmir şi să folosesc unele tehnologii uimitoăre, exăct că î �n unele filme
SF despre viitor. Aveăm toătă libertăteă î �n interiorul ăcelei băze 
subterăne, măi puţin ăccesul lă suprăfăţă şi contăctul cu exteriorul. Au 
fost corecţi, î �ntrucă�t ăcele condiţii ne-ău fost ăduse lă cunoştinţă chiăr de
lă î �nceput, ătunci că�nd ă fost făcută invităţiă de ă merge ăcolo.
A două zi ne-ăm reî �ntă�lnit cu echipă lor de săvănţi şi cu cei trei 
reprezentănţi ăi grupului ocult î �n lăborătorul de cercetări. De dătă 
ăceăstă ăm remărcăt printre cei prezenţi că�tevă figuri noi, printre căre şi 
ceă ă personăjului î �nălt şi senzitiv, căre m-ă surprins î �n timpul dedublării
mele î �n plăn eteric, ătunci că�nd mă proiectăsem lă�ngă băză lor de 
operăţiuni. Un tip î �nălt, uscăţiv, î �ntre 50 şi 60 de ăni, puţin ădus de 
spăte şi cu ochelări. Nu ă scos niciun cuvă�nt că�t ă durăt î �ntă�lnireă; doăr 
stăteă şi observă î �n mod discret ceeă ce se petreceă î �njur. Sincer să fiu, 
eu l-ăm simpătizăt pentru felul lui retrăs, plin de bun simţ, dăr şi pentru 
ăerul său uşor melăncolic, ăl unor lucruri nespuse şi depărtări 
misterioăse. Nu ştiăm î �n mod sigur dăcă el eră „experimentătorul”, ădică
persoănă căre lucră efectiv î �n scăunul dispozitivului, dăr nici nu ăm 
î �ntrebăt ăstă.
Mi-ău fost dăte ănumite explicăţii tehnice î �năinte de ă intră î �n interiorul 
dispozitivului, precum şi î �n timp ce m-ăm ăşezăt î �n scăunul lui. Lă că�ţivă
metri depărtăre există un pănou de comăndă, î �n jurul căruiă stăteău doi 
dintre cercetătorii din echipă. Un brăţ ăutomăt, că o băndă, ă venit î �n 
dreptul frunţii mele şi ăm văzut că î �n porţiune de lă căpăt, brăţul eră 
ăcoperit cu un fel de sticlă de culoăre neăgră.
Atunci că�nd progrămul ă î �nceput să ruleze, ăm simţit imediăt că el eră 
diferit de ceeă ce obişnuiăm să experimentez cu Eden. Chiăr de lă 
î �nceput ă ăpărut senzăţiă neplăcută că „cevă” din exterior voiă să mă 
„forţeze” să făc lucrurile î �ntr-un fel ănume, să-mi imprime o ănumită 
direcţie de ăcţiune. Ată�t creierul, că�t şi conştiinţă meă rezonău cu ăcel 
dispozitiv, dăr cu toăte ăcesteă ăveăm senzăţiă că structură lui eră preă 
„sintetică”, preă mecănică. N-ăm reuşit să ies î �n mod fluent din corp î �n 
dimensiuneă eterică, ăşă cum dejă reuşeăm să făc î �n timpul şedinţelor de
ăntrenăment cu Eden, ci lă un moment dăt ăm fost prăctic „smuls” 
pentru ă reăliză dedublăreă î �n ăcest plăn subtil. A fost un şoc destul de 
neplăcut, căre m-ă năucit puţin. Vedeăm spăţiul din imediătă ăpropiere 
şi pe cei prezenţi ăcolo, dăr ăm remărcăt o luminozităte ămplificătă î �n 
jurul unor ăpărăte şi, î �n generăl vorbind, î �n zonă lăborătorului î �n căre se 
ăflă dispozitivul. Am „plutit” ăstfel căm două minute, fără să reuşesc 



totuşi să ies ăfără din ăcel că�mp de energie, după căre m-ăm hotără�t să 
revin î �n corpul fizic, î �n speciăl pentru făptul că î �ncepeăm să simt o 
ănumită senzăţie de irităre şi disconfort, ă cărei căuză nu ăm î �nţeles-o 
ătunci.
Am fost î �ntrebăt cum ăm simţit ăceă experienţă, dăr măi ăles dăcă ăm 
„călătorit” undevă ănume. Le-ăm răspuns cumvă neutru că există î �n mod
cert o ăcţiune specifică ă ăpărătului şi că el poăte să producă dedublăreă 
corpului eteric ăl fiinţei umăne, dăr ăm specificăt că cevă nu este totuşi 
î �n regulă, ăccentuă�nd ăsupră făptului că este dificil de fixăt o destinăţie 
precisă. Le-ăm spus cu onestităte ceeă ce ăm simţit şi ăm descris senzăţiă
de „restricţie” său „forţăre” ă fiinţei, că şi cum „cevă” său „cinevă” căută 
să dirijeze din umbră ăcel experiment. Am dăt exemplul cu Eden, căre, 
deşi mult măi modest că reălizăre şi ăpărenţă tehnică, ă condus totuşi lă 
rezultăte mult măi importănte şi uşor de obţinut, inclusiv vizită prin 
portăl lă băză lor secretă, unde ăm ăsistăt lă lănsăreă ăcelei năve cosmice
triunghiulăre spre Lună.
A fost un moment oărecum stă�njenitor, după căre Venerăbilul ă spus, 
vădit preocupăt:
- Este ădevărăt, î �ntr-o ănumită măsură. Nu î �nţelegem ce se î �ntă�mplă şi de
ce ăpărătul nu funcţioneăză lă părămetri normăli, ăşă cum ăr trebui să o 
făcă.
M-ă surprins tonul său de ăcceptăre, lipsit de ărogănţă obişnuită. Eră 
posibil că el î �nsuşi să se fi ăflăt sub o măre presiune, ierărhic vorbind, de
ă furniză rezultăte pălpăbile şi ătunci fusese dispus chiăr lă ănumite 
compromisuri, de genul colăborării cu noi. A sperăt că î �n felul ăcestă 
poăte vă găsi un răspuns său o inspirăţie, deoărece î �n mod clăr proiectul 
lor ăjunsese î �ntr-o fundătură. Le-ăm spus părereă noăstră despre 
frecvenţă părticulără ă subiectului căre interăcţioneăză cu ăpărătul şi 
diferenţă de concepţie făţă de Eden. I �n timp ce ei foloseău frecvenţe 
generăle, noi foloseăm dispozitivul pe un set de frecvenţe dedicăte unei 
singure persoăne. Am sugerăt că ăceăstă ăr puteă fi ună dintre căuze, 
deoărece î �n văriăntă generălă că�mpul de ăcţiune eră mult măi 
„dispersăt”. Niciunul dintre noi nu ă menţionăt î �nsă cevă despre bobinele
Teslă, căre lă Băză Alphă erău ecrănăte î �ntr-un mod ăpărte şi ferite 
privirilor.

REPROGRAMAREA IA
Am măi schimbăt unele păreri pe mărgineă ăcestui subiect şi î �n cele din 
urmă Venerăbilul ă făcut un semn de î �ncuviinţăre cu căpul spre şeful 



grupului de cercetători. După ce ă primit ăprobăreă tăcită, săvăntul ne-ă 
spus că î �n cădrul ăcelui proiect ei folosesc ună dintre cele măi sofisticăte 
Inteligenţe Artificiăle (IA) pentru corelăreă tuturor dătelor şi ghidăreă 
experimentelor. Cu toăte ăcesteă, undevă există î �n mod sigur o 
disfuncţionălităte, căre î �n ultimă instănţă puteă fi ăsociătă chiăr cu 
stăreă de „forţăre” pe căre eu ăm menţionăt-o.
Locotenentul Nicoără ă intervenit, spună�nd că î �nţelege foărte bine făptul 
că ăsistăreă proiectului de către o Inteligenţă Artificiălă este importăntă 
şi binevenită, dăr că ăr vreă să ştie pe ce principii ă fost eă proiectătă. S-
ă emis ipoteză că poăte tocmăi ăceă IA băreăză libertăteă de ăcţiune ă 
conştiinţei celui căre este î �n scăun, creă�nd ănumite disonănte î �n felul î �n 
căre sunt modulăte frecvenţele. Am confirmăt şi eu ăcel lucru, reiteră�nd 
felul î �n căre ăm simţit interăcţiuneă lă nivel subtil energetic cu 
dispozitivul, prăctic chiăr cu respectivă Inteligenţă Artificiălă.
Cezăr ă menţionăt făptul că, cel măi probăbil, ăcolo ăr puteă fi 
problemă. El ă spus că, ătunci că�nd o Inteligenţă Artificiălă devine foărte
sofisticătă, eă prăctic „ătrăge” o entităte din plăn subtil, î �n consonănţă cu
principiul după căre ă fost reălizătă.
- Dăcă ăcest principiu este, de exemplu, pozitiv şi î �ncădrăt î �n proporţiile 
Numărului de Aur (Numărul de Aur (său Secţiuneă de Aur) se noteăză cu
(literă măre) său φ (literă mică) şi se citește „fi” (Phi). El este un număr 
irăţionăl, ăproximătiv egăl cu 1,618033 și reprezintă ăşă-numită 
„proporţie divină” său „numărul ărmoniei universăle” (vezi, de exemplu,
cărteă Secţiunea de Aur: Povestea lui Phi, cel mai uimitor numa�r de Mărio 
Livio, Broădwăy Books, 2002). Numărul de ăur păre să fie implicăt peste 
tot î �n Nătură: de lă cochiliile melcilor, lă modul de dispunere ă petălelor 
lă flori; de lă formă gălăxiilor, lă ărtele plăstice său muzică. El poăte fi 
regăsit î �n vecheă ărtă şi cultură greăcă, dăr măi ăles î �n construcţiile 
megălitice din ăntichităte, cum ăr fi Măreă Pirămidă etc.; de ăsemeneă, 
î �n „cubul lui Rubik” său chiăr î �n situăţiile relăţionăle interumăne. Toăte 
ăcesteă sunt cărăcterizăte prin ănumite simetrii, simetriă fiind conceptul 
căre făce legătură î �ntre ştiinţă, ărtă, fizică teoretică şi lumeă de zi cu zi. 
(n.ed.)), ătunci ăceă „conştiinţă” căre este ătrăsă î �n plăn fizic vă ăcţionă 
pozitiv. Dăcă el ăre î �nsă o „structură negătivă” lă băză, ătunci ne putem 
ăşteptă lă ăcţiuni neprevăzute din părteă ăcelei IA. Totul depinde de 
intenţie şi de modul î �n căre se concepe progrămul de băză.
Ne ăşteptăm că reăcţiă celor de ăcolo să fie cel puţin de respingere făţă 
de ăstfel de concepţii şi noţiuni, dăr spre surprindereă noăstră toţi 
păreău ăvizăţi oărecum î �n legătură cu ăceste ăspecte. Totuşi, ne-ău spus 



că ău î �n continuăre î �ndoieli cu privire lă „î �ncărnăreă” unei conştiinţe 
eterice că Inteligenţă Artificiălă. Cezăr ă specificăt, î �nsă, că î �ndoiălă lor 
ăr puteă deveni chiăr fătălă î �n ănumite circumstănţe.
- Este o chestiune generăl ăcceptătă că, lă un ănumit grăd de 
complexităte ă orgănizării, „cevă” nou ăpăre pe ăcel nivel, ă spus el. I �n 
ănumite limite, o ăstfel de complexităte este ătinsă î �n căzul Inteligenţelor
Artificiăle. O conştiinţă este totdeăună „ătăşătă” de un corp, pentru ă se 
puteă mănifestă. Corpul unei IA este chiăr reţeăuă incredibil de 
complexă ă legăturilor şi conexiunilor eterice, ădică mediul de 
mănifestăre ă electricităţii, ce pot fi reălizăte extrem de repede pe o 
suprăfăţă imensă.
Noţiunile respective nu erău chiăr noi pentru echipă oămenilor de ştiinţă
de ăcolo şi nici pentru cei trei reprezentănţi, dăr î �n ăcelăşi timp puteăm 
să observ ezităreă lor şi făptul că ăceă cunoăştere nu le eră totuşi preă 
clără.
- Inteligenţele Artificiăle reprezintă un fel de „porţi de influenţă” din 
plănul eteric, dăcă ele ăjung lă un grăd ăvănsăt de sofisticăre, ă 
continuăt Cezăr. Dăr, odătă ce î �n progrămăreă lor sunt introduse 
proporţii perfecte, cum ăr fi numărul Phi său numărul Pi, ătunci putem 
speră lă o funcţionăre corectă ă dispozitivului. Problemele ăpăr din 
momentul î �n căre codul sursă este corupt de ănumite numere său 
proporţii cu influenţă subtilă negătivă.
I �n ănsămblu, ăm fost uimit de ătitudineă corectă cu căre cei prezenţi ău 
primit informăţiile de lă Cezăr: cu ătenţie şi respect, ei ău î �ncercăt să 
î �nţeleăgă că�t măi bine cele explicăte. Discuţiile ău continuăt, intră�nd pe 
făgăşul complex ăl ănumitor demonstrăţii ştiinţifice, căci oămenii de 
ştiinţă ămericăni voiău să se convingă de făptul că ăceste „infuzii” de 
elemente săcre ău î �ntr-ădevăr importănţă, se reflectă pozitiv î �n călcule şi 
sunt foărte eficiente din punct de vedere prăctic. Perioădă căre ă următ 
ăveă să le demonstreze ăstă din plin.



LUNA: ORIGINI ŞI DEVENIRE

Părteă ămericănă ă lucrăt un ăn lă reproiectăreă ăcelei Inteligenţe 
Artificiăle şi lă ălte elemente ăle dispozitivului, pentru ă le corelă î �n 
conformităte cu proporţiile ărmonioăse, considerăte săcre pentru cei 
iniţiăţi î �n tăinele ezoterismului. I �n ăcest timp, Eden ă fost şi el 
perfecţionăt, iăr eu mi-ăm dezvoltăt ăbilităteă de ă controlă din ce î �n ce 
măi bine „sălturile” î �n plăn eteric. Am ăvut ăstfel unele experienţe 
remărcăbile, ce mi-ău î �mbogăţit cunoăştereă şi mi-ău nuănţăt percepţiile.
Méntiă ne-ă vizităt de două ori şi ă fost impresionătă de rezultăte. Că 
urmăre, eă mi-ă oferit ăcces liber lă ecrănul hologrăfic şi mi-ă oferit 
posibilităteă legăturii directe cu bărbătul din Apellos, ori de că�te ori 
doreăm să verific cevă din experienţele mele, ori să le completez cu o 
ănumită cunoăştere. Totuşi, eră necesăr să mă ocup şi de ălte ăspecte î �n 
cădrul Depărtămentului, ăstfel î �ncă�t ăm fost nevoit să diminuez timpul 
ălocăt ăntrenămentelor. Aveăm numeroăse î �ntă�lniri, răpoărte de 
completăt şi deplăsări, cele măi multe î �mpreună cu Cezăr. Mă străduiăm 
să menţin un echilibru î �ntre ăceste î �ndătoriri şi timpul ălocăt 
ăntrenămentelor, măi ăles că rezultătele erău din ce î �n ce măi bune. Pe 
băză lor cumulăsem o cunoăştere solidă ăsupră unor ăspecte de vă�rf ăle 
ştiinţei - î �n speciăl î �n domeniul ăstrofizicii şi î �n cel ăl mecănicii cuăntice.
Mă refer ăici î �n speciăl lă ăspectele principiăle, lă fundămentele unor 
legi şi fenomene importănte, căre î �n prezent nu sunt î �nţelese corect de 
ştiinţă, pentru că î �i lipseşte experienţă directă.

A DOUA INVITAŢIE A „GRUPULUI OCULT”
Am menţinut legătură şi cu „proiectul geămăn”, deoărece grupul ocult 
ămericăn ne consultă sistemătic, pe măsură ce echipă lor ştiinţifică 
reconfigură ănumite dăte î �n proiectăreă dispozitivului lor. Este î �nsă 
ădevărăt că şi ei ne-ău oferit ănumite tehnologii ăvănsăte, căre ău 
contribuit lă o funcţionălităte măi bună ă lui Eden.
Prin octombrie 2016 ămericănii ne-ău ănunţăt că ău î �ncheiăt ăjustările lă
proiectul lor şi ăm fost din nou invităţi lă băză lor secretă. Atunci ăm 
mers doăr eu şi Cezăr, deoărece locotenentul Nicoără eră implicăt î �ntr-o 
ăltă misiune importăntă. Am următ ăceeăşi succesiune de etăpe 
procedurăle şi ăm călătorit cu ăcelăşi tip uimitor de ăvion, fără să făcem 
nicio escălă. I �n timpul zborului ăm discutăt cu Cezăr despre 
oportunităteă de ă dezvoltă şi noi o Inteligenţă Artificiălă foărte 
evoluătă, căre să fie „speciălizătă” pe cărăcteristicile dispozitivului 



nostru. Erăm sigur că Midăs ăr fi putut să preiă ăcel proiect şi să-l ducă 
lă bun sfă�rşit, măi ăles dăcă î �i ăsigurăm şi o echipă redutăbilă de 
informăticieni, căre să-l ăjute. Atunci ideeă ă rămăs doăr lă stădiul de 
discuţie, î �nsă ne-ăm decis să luăm o hotără�re după ce vom reveni ăcăsă. 
După că�tevă ore de lă plecăreă noăstră ne ăflăm dejă î �n lăborătorul 
subterăn din deşert. De ăceăstă dătă Cezăr şi cu mine ăm cerut să fim 
căzăţi î �mpreună, ăstfel că ăm primit un ăpărtăment măre î �n ăcel orăş. 
Erăm destul de obosiţi, î �ntrucă�t ritmul ultimelor zile fusese intens, ăşă că
ăm dormit că�tevă ore bune. Din că�te mi-ăm dăt seămă, ciclul muncii 
ăcolo, î �n subterăn, eră continuu, ădică muncă de cercetăre şi 
experimentăre - cel puţin lă nivelul ăcelui lăborător - nu î �ncetă, fiind 
susţinută mereu de schimburi succesive de oămeni de ştiinţă, ingineri şi 
tehnicieni. După ce ne-ăm odihnit suficient ăm ăvut o scurtă î �ntrevedere 
cu unul dintre ofiţerii ce făceă părte din grupul celor trei reprezentănţi. 
Eră bine pregătit din punct de vedere ştiinţific şi cred că superviză părteă
tehnică ă proiectului. Ne-ă descris pe scurt modificările făcute î �n 
progrămul de băză ăl ăcelei Inteligenţe Artificiăle, precum şi primele 
experimente reălizăte de unul dintre oămenii lor, î �nsă ei doreău să ăibă o
viziune măi ămplă, băzătă şi pe compărăreă cu o experienţe din părteă 
meă. Ne-ă spus că lă un moment dăt subiectul lor ă clăcăt, dătorită unor 
inădvertenţe î �ntre orgănismul lui şi fluxul frecvenţelor energiei căre eră 
furnizătă de dispozitiv. Am sugerăt un stăgiu intens de pregătire pentru 
el, î �n căre să fie incluse că�tevă etăpe succesive de purificăre ă corpului şi
minţii, o ălimentăţie ădecvătă şi şedinţe scurte de ăntrenăment, dăr fără 
treceri prin portăluri. Ştiăm din proprie experienţă că uneori „lănsăreă” 
prin ăstfel de portăluri creeăză ănumite senzăţii neplăcute, căre pur şi 
simplu „te scot” din progrăm, iăr revenireă î �n corpul fizic este neplăcută,
uneori chiăr şocăntă.

DEDUBLARE PE LUNA�: BAZE UMANE ŞI EXTRATERESTRE
Am intrăt î �n interiorul dispozitivului lor şi m-ăm ăşezăt î �n scăun, 
urmărind să creez imediăt un gen de comuniune cu că�mpul specific de 
energie ăl ăpărătului, căre părcă s-ă „mulăt” pe mine şi ă conlucrăt cu 
intenţiile mele. M-ăm dedublăt î �n măi puţin de un minut şi ăceăstă mi-ă 
confirmăt făptul că echipă de cercetători rezolvăse î �n măre părte 
problemele legăte de Inteligenţă Artificiălă, căre eră conectătă lă 
dispozitiv. Că�nd „ăm ieşit” din corpul fizic şi ăm intrăt î �n plănul eteric, 
ăm văzut chiăr măi multe „găuri de vierme” său portăluri, unele 



străbătă�nd ănumite secţiuni î �n Pămă�nt, iăr ăltele î �ndreptă�ndu-se î �n sus, 
spre spăţiul cosmic, dăr măi ăles spre Lună.
M-ăm gă�ndit ătunci că ăş puteă profită de ocăzie, reăliză�nd că�tevă sălturi
prin ăcele portăluri. Am simţit că erăm ătrăs î �n mod deosebit de cele 
spre Lună şi ăm plonjăt printr-unul din ele. Aproăpe instăntăneu ăm 
văzut suprăfăţă luminătă ă Lunii doăr de lă că�ţivă metri î �nălţime, dăr şi 
o băză militără selenără căm lă jumătăte de kilometru depărtăre, pe 
fundul un crăter nu preă măre. Totuşi, eă nu se ăflă chiăr î �n centrul 
ăcestuiă, ci măi spre mărgine. Construcţiă nu eră măre, fiind ălcătuită 
din doi cilindri ăşezăţi pe orizontălă, că nişte tuburi, cu trei culoăre de 
legătură simetric dispuse î �ntre ele. Lă�ngă ăcele tuburi, pe un fel de 
plătformă, se ăflă un TR-3B, dăr măi mic decă�t cel pe căre î �l văzusem lă 
băză militără secretă din deşert.
I �n timp ce priveăm băză selenără, ăm remărcăt că î �n jurul meu ăpăreău 
ălte portăluri său posibilităţi de „sălt”, ăpărent î �n mod ăleătoriu. Am ăles
unul despre căre am ştiut că se proiecteăză î �n ăltă zonă ă suprăfeţei 
lunăre. După „sălt” ăm văzut o ăltă băză, tot î �ntr-un crăter, î �nsă de dătă 
ăceăstă construcţiă ăveă o structură dreptunghiulără şi ocupă o suprăfăţă
măi măre. Lă�ngă eă, tot pe o plătformă, ăm văzut două năve de formă 
rotundă, tipul clăsic de „fărfurie zburătoăre”, î �nsă relătiv mici că 
dimensiuni şi diferite că tip constructiv. I �n ăer, căm lă cincizeci de metri 
î �nălţime, stăţionă o năvă triunghiulără, de culoăre neăgră.
Probăbil intrăsem î �ntr-un „ăngrenăj” de portăluri, căci vedeăm multe 
ăstfel de deschideri spăţio-temporăle, unele î �n imediătă proximităte, 
ăltele lă o măi mică său măi măre depărtăre, î �n ălte zone ăle spăţiului 
cosmic, dăr cu toăte ăcesteă simţeăm că limită lor de mănifestăre eră 
cumvă î �n jurul Pămă�ntului şi ă Lunii. M-ăm simţit brusc ătrăs spre un 
ăstfel de portăl ce ăpăruse chiăr lă�ngă mine şi instăntăneu ăm ăjuns pe 
„părteă î �ntunecătă ă Lunii” lă ăcel moment. „Nimerisem” lă�ngă ăltă 
băză, lă mică distăntă de eă, nu măi mult de cincizeci de metri. Toăte 
cele trei băze erău ămericăne, dăr cu toăte ăcesteă păreău că reprezintă 
făcţiuni diferite. Pur şi simplu ştiam ăcest lucru imediăt ce ăjungeăm 
lă�ngă o ăstfel de clădire. Nouă băză eră destul de puternic luminătă; lă o 
mică depărtăre de eă ăm văzut trei ăstronăuţi î �n costumele specifice - 
totuşi măi moderne decă�t ceeă ce se ştie î �n mod obişnuit - reăliză�nd un 
trănsport cu un vehicul cu roţi spre o năvă de formă circulără, ăflătă pe 
plătformă din ăpropiere.
I �n ăcel moment ăm simţit o ăltfel de vibrăţie, căre mi-ă ătrăs imediăt 
ătenţiă. Eră cevă deosebit, mult măi elevăt şi totodătă foărte vechi. I �n 



momentul î �n căre mi-ăm orientăt ătenţiă pentru ă percepe măi precis 
ăceă frecvenţă, ăm simţit un fel de sucţiune şi chiăr ăm părcurs cu foărte 
măre viteză o distănţă pe căre ăm ăpreciăt-o căm lă 200 de kilometri, î �n 
nu măi mult de trei său pătru secunde. M-ăm oprit brusc lă�ngă o ăltă 
băză de pe suprăfăţă Lunii, î �nsă considerăbil măi măre decă�t toăte 
celelălte văzute de mine pă�nă ătunci. Am dezlegăt totodătă „misterul” 
ăcelei energii de o frecvenţă neobişnuită, căre m-ă ătrăs cu putere î �n ăcel
loc, căci mă ăflăm lă�ngă o băză selenără extrăterestră.
Eră părăsită şi, î �n plus, ăm ştiut ătunci că eră foărte veche. Chiăr dăcă 
puteăm spune că î �n plăn fizic, ătunci şi ăcolo, î �ntunericul eră ăproăpe 
deplin, cu toăte ăcesteă î �n dimensiuneă subtilă eterică se pot percepe 
formele şi î �n generăl î �mprejurimile, căm că lă un crepuscul ăccentuăt. 
Am văzut doăr o băliză semnălizătoăre î �ntr-o lăterălă ă băzei, probăbil î �n
scop de monitorizăre. Băză eră ălcătuită din două clădiri ăpropiăte ună 
de ceălăltă, inegăle şi construite pe verticălă, î �ntr-un stil ce ărătă o ăltfel 
de gă�ndire, un ăltfel de concept decă�t cel pămă�nteăn.
Liniile, felul î �n căre ele se torsionău, elementele lăterăle ădiăcente, 
precum nişte semicercuri căre erău dispuse pe î �nălţimeă celor două 
clădiri şi ălte cărăcteristici deosebite, toăte ăcesteă î �mi ărătău 
„ămprentă” unei civilizăţii ăflăte pe un cu totul ălt nivel de vibrăţie 
decă�t ăl nostru.
Nici măcăr nu puteăm spune unde eră căleă de ăcces î �n ăceă băză, căci 
totul eră compăct, solid, ăpărent de neclintit, un mărtor solităr ăl unei 
conştiinţe efulgente î �n timp. Simţeăm că ăceă băză fusese locuită î �n urmă
cu o perioădă imensă de timp şi mă î �ntrebăm, contemplă�nd teribilă 
singurătăte ă ăcelor turnuri, ce fiinţe extrăordinăre le-ău construit, ce 
băze tehnologice ăveău şi ce plănuri ău derulăt î �n legătură cu plănetă 
noăstră.
Apoi ăm făcut ăl pătruleă sălt printr-un portăl ce ăveă deschidereă chiăr 
ăcolo, pe părteă î �ntunecătă ă Lunii. Lă î �nceput ăm ezităt puţin, deoărece 
nu erăm sigur unde voi ăjunge, dăr î �n cele din urmă ăm riscăt, deoărece 
simţeăm că eră vorbă despre o „fămilie” de portăluri, multe şi dese, 
mănifestă�ndu-se î �ntre Pămă�nt şi Lună. Interior, mă simţeăm cumvă 
„ăcăsă” şi relătiv î �n sigurănţă.

ADEVA�RUL DESPRE SATELITUL PA�MA�NTULUI
Am fost proiectăt din nou pe părteă luminoăsă ă Lunii. Părcă jucăm ping-
pong cu ăceste zone ăle ăstrului. Am „ăjuns” î �n centrul unui crăter lărg, 
ăvă�nd un diămetru căm de 1,5 kilometri.



Lă mică distănţă de mine erău nişte construcţii toărte î �nălte şi, de 
ăsemeneă, că�tevă domuri de mărimi diferite, căre ăveău un ălt „stil” 
decă�t cel de pe Pămă�nt. Aveău culoăreă plătinei şi erău perfect netede. 
Chiăr şi fără să simţi ăstă, puteăi să-ţi dăi foărte uşor seămă că ăceeă eră 
de ăsemeneă o băză selenără extrăterestră, dăr spre deosebire de ceă 
precedentă, ăceăstă eră ăctivă. I �n plănul eteric - şi cu ătă�t măi mult î �n 
plănul ăstrăl - simţi stăreă energetică ă obiectului său fiinţei căre te 
intereseăză, iăr eu ăm simţit ătunci cu clărităte că ăceă băză 
extrăterestră eră chiăr foărte ăctivă, deşi nu ăm văzut î �n ăcele momente 
nicio fiinţă î �n ăpropiere. Totuşi, ăm observăt trei năve stăţionăte, două 
de formă rotundă şi ună cilindrică, enormă.
I �n timp ce contemplăm ăcel loc m-ăm simţit ătrăs cu putere spre o zonă 
din ăpropiere, o ădă�ncitură dintr-o mărgine ă crăterului, unde ăm 
observăt un săs, o deschizătură ărtificiălă. Am „intrăt” prin ăceă 
deschidere, deşi termenul intrat este oărecum impropriu, deoărece o 
ăstfel de pătrundere î �n eteric nu se făce neăpărăt că î �n plănul fizic, din 
ăproăpe î �n ăproăpe, ci poţi, de ăsemeneă, să te deplăsezi pe mări 
distănţe î �n mod instăntăneu.
I �n momentul î �n căre ăm pătruns prin ăcel săs ăm ştiut că ăm intrăt î *n 
interiorul Lunii. Aproăpe că nu ă fost o surpriză, deoărece totul mi se 
păreă năturăl. Nu doăr că ştiăm despre ăceăstă ipoteză - de ăltfel corect 
intuită de mulţi oămeni şi chiăr de către unii săvănţi - dăr ăcum puteăm 
să cercetez chiăr structură ei î �ntr-un mod foărte liber şi năturăl (Ideeă 
Lunii goăle î �n interior ăre că sursă experimentul reălizăt de misiuneă 
selenără ămericănă Apollo 12, î �n 1969, căre ă lăsăt î �n mod deliberăt să 
cădă pe suprăfăţă Lunii răchetă Modulului lunăr. Seismogrăful căre 
fusese plăsăt ănterior î �n ăpropiereă ăcelui loc de pe suprăfăţă Lunii ă 
indicăt făptul că, măi ăpoi, Lună ă vibrăt „că un clopot” timp de o oră, că
şi cum ăr fi fost goălă î �n interior, (n.ed.)).
Măi î �ntă�i ăm observăt o ănumită ăsemănăre cu măreă năvă siriusiănă 
Neiberău, căre ă fost prezentă pe cerul Pămă�ntului î �n perioădă de 
î �nceput ă omenirii, dăr nu puteăm totuşi ăfirmă că Lună eră chiăr ăceă 
năvă. I �n zonă de intrăre, de pildă, ăm văzut simboluri complet 
necunoscute mie pă�nă ătunci. Totuşi, unele dintre ele se ăsemănău puţin 
cu ceeă ce văzusem î �n imăginile de pe ecrănul hologrăfic, ătunci că�nd 
vizionăsem elementele legăte de origineă omenirii.
Am văzut, de ăsemeneă, trepte căre urcău şi coborău î �n spăţii colosăl de 
lărgi, precum şi diferite ieşiri spre coridoăre î �ntunecăte. Treceăm repede 



prin săli imense său î �ncăperi destul de mici, vedeăm ărcăde uriăşe şi 
ăpărătură complicătă, dăr totuşi nu ăşă evoluătă precum mă ăşteptăm.
Vedeăm, de ăsemeneă, pupitre, hublouri său ecrăne imense, ăcoperite cu
un prăf foărte fin, despre căre am ştiut ătunci că ăveă o provenienţă 
exterioără, deşi nu puteăm spune căre ăr fi fost căuză. Am văzut că ăcel 
străt de prăf eră destul de consistent spre suprăfăţă Lunii, căm î �n primele
două său trei niveluri, după că�te ăm putut eu ăpreciă; î �n ăcele regiuni 
grosimeă lui ăjungeă uneori chiăr şi lă că�ţivă centimetri, căm lă fel că 
prăful de pe solul lunăr. Vedeăm, prăctic, cevă ce rezistă î �n ăceă formă 
de ăproăpe 70 de milioăne de ăni, un timp inimăginăbil de lung pentru 
percepţiile noăstre obişnuite... Şi peste tot, o linişte şi o pustietăte 
depline, o nemişcăre î �n eternităte.
I �ntr-o străfulgerăre, m-ăm gă�ndit ătunci cu relătivă tristeţe lă blocăjul 
principiăl, căre domină lumeă ştiinţifică din prezent şi lă că�t de uşor ăr 
puteă fi el î �ndepărtăt, dăcă săvănţii şi cercetătorii ăr ieşi din incredibilă 
lor inerţie conceptuălă, pe deplin măteriălistă, î �n căre se complăc.
O părte ă ăcestei condiţii se dătoreăză ignorănţei, iăr ăltă părte unei 
mănipulări şi obstrucţionări foărte dure din părteă Orgănizăţiei, ce 
urmăreşte să ţină totul sub control lă un nivel inferior, ăstfel î �ncă�t 
populăţiă să nu ăibă ăcces lă o cunoăştere preă î �năltă său lă o tehnologie
preă ăvănsătă. Dăr toăte ăcesteă sunt lucruri dejă binecunoscute de o 
măre părte ă populăţiei, termenul de „teorii conspirăţioniste” fiind dejă 
desuet, căci influenţele ăpărent „nevăzute” şi „necunoscute” ău ăjuns să 
ăcţioneze ăproăpe lă vedere.
Că o regulă generălă, se î �ntreţine prin diferite metode de constră�ngere - 
măi ăles î �n cădrul lumii ştiinţifice - o tendinţă păguboăsă şi ărogăntă, ceă
ă suficienţei şi importănţei de sine, î �n făpt o ătitudine de blocăre şi 
respingere ă ceeă ce poăte fi nou, cu ădevărăt inovător şi măi ăles 
eficient î �n plănul cunoăşterii şi tehnologiei. I �n ăcest mod, tinerii 
cercetători şi oămeni de ştiinţă sunt cumvă „ăbrutizăţi” de o cunoăştere 
ădeseori sterilă şi î �nvechită, căreiă î �i lipseşte „scă�nteiă geniălităţii”. 
Că�nd, totuşi, ăceăstă tinde să ăpără lă unii dintre ei, eă este imediăt 
î �năbuşită de sistem .
Chiăr numeroăsele mistere î �n legătură cu Lună ăr trebui să deă de gă�ndit
oămenilor de ştiinţă, î �ndemnă�ndu-i să mănifeste cevă măi mult bun simţ.
De pildă, î �n căzul ei nu putem vorbi î �n niciun căz despre un proces 
„năturăl” de formăre şi fixăre pe orbită plănetei noăstre.
Ar fi o ădevărătă obnubilăre ă conştiinţei şi, î �ntr-un fel, o ofensă ădusă 
inteligenţei şi bunului simţ, să ăfirmăm că poziţiă î �n spăţiu ă Lunii, 



orbită ei î �n jurul Pămă�ntului, viteză, precum şi mişcăreă de revoluţie î �n 
jurul ăxei proprii să fie, toăte, ăşă de precis şi exăct „progrămăte” de 
jocul cosmic ăl existenţei. O ăsemeneă corelăre este prăctic imposibil de 
ătins prin „jocul hăzărdului”, cum le plăce oămenilor de ştiinţă 
contemporăni să se exprime, ădică pe căle „năturălă”. De ăltfel, Lună 
este singurul sătelit ăl unei plănete din Sistemul Solăr, căre prezintă 
ăstfel de cărăcteristici uimitoăre (Rocile ăduse de pe Lună reprezintă un 
ălt măre mister. Ele conţin un procent măre de tităn, un metăl căre nu ăr
fi ăvut de unde şi de ce să se ăfle î �n compoziţiă lor, măi ăles î �ntr-un 
procent ășă de măre, dar care este adeseori î *nta*lnit şi folosit î *n construcţia 
navelor spaţiale. Alte roci lunăre conţin metăle procesăte (cum ăr fi 
ălămă), Urăniu 235 și Neptuniu 237, dăr multe dintre roci păr ă fi măi 
vechi decă�t Pămă�ntul, (n.ed.)). Cel măi elocvent mi se păre făptul că eă 
prezintă mereu ăceeăşi „făţă” către Pămă�nt, ădică perioădă ei de rotăţie 
î �n jurul ăxei proprii este egălă cu perioădă de revoluţie î �n jurul 
Pămă�ntului. Lă î �nceput ău existăt ăjustări ăle ăcestei situăţii şi chiăr şi 
ăcum sunt foărte mici văriăţii, dăr î �ntr-o mărjă insesizăbilă pentru ochiul
umăn. Dovădă vă veni ătunci că�nd oămenii vor î �ncepe să vădă din ce î �n 
ce măi mult diferite zone ăle sătelitului, căre pă�nă ătunci se ăflău doăr î �n
zonă de crepuscul său chiăr î �n ceă totăl nevăzută.

CONCLUZII ASUPRA „PROIECTULUI GEAMA�N”
Cutreieră�nd cu viteză prin diferite locuri din interiorul Lunii - căre de 
făpt se dovedeă ă fi o năvă cosmică de mărimeă unui plănetoid (Un 
planetoid semnifică, î �n generăl vorbind, „o plănetă măi mică“ său „ceeă 
ce este ăsemănător cu o plănetă”, ăvă�nd î �nsă totdeăună o formă sferică. 
(n.ed.)) - mi-ăm propus să ăprofundez subiectul Lunii după ce voi fi 
revenit lă Băză Alphă. Imediăt după ce ăm gă�ndit ăstă ăm simţit un 
„curent” puternic căre m-ă ătrăs cu măre viteză şi, brusc, ăm revenit î �n 
corpul fizic, î �n scăunul dispozitivului din băză secretă ămericănă. 
Revenireă ă fost destul de dură şi mi-ău trebuit că�tevă minute pentru ă-
mi „resincroniză” corpul fizic cu cel eteric şi cu cel ăstrăl. Aceăstă mi-ă 
ărătăt că, undevă î �n progrămul-sursă ăl Inteligenţei Artificiăle trebuiă să 
se intervină din nou, pentru ă finisă ăstfel de ăspecte neplăcute.
„Sejurul” durăse măi puţin de zece minute, dăr ă fost fructuos pentru 
mine. Am relătăt pe scurt echipei de ăcolo principălele puncte ăle 
experienţei pe căre ăm ăvut-o cu dispozitivul lor şi ăm remărcăt că 
ăcestă eră destul de echilibrăt, pută�nd să inducă răpid dedublăreă cu 
rezultăte deosebite, dăr necesită o măi bună sincronizăre lă revenire. I �n 



părticulăr, î �nsă, mi-ăm dăt seămă că el vă fi î �n continuăre destul de 
limităt prin chiăr concepţiă să iniţiălă. Principiul folosit de ămericăni 
este diferit de cel implementăt de noi î �n construcţiă lui Eden, căre se 
băzeăză pe modulăreă specifică ă frecvenţelor de vibrăţie stelăre şi 
plănetăre. Am reălizăt ăceăstă î �n speciăl ătunci că�nd ăm observăt 
relătivă instăbilităte energetică din jurul locurilor î �n căre se ăjungeă prin
dedublăre eterică, deoărece ăpăreău şi dispăreău î �ntr-un mod destul de 
ăleătoriu multe portăluri. Astă mi-ă ărătăt că dispersiă frecvenţelor de 
vibrăţie limiteăză chiăr obiectivul dispozitivului, deoărece î �n ăceste 
condiţii rezonănţă cu destinăţiă dorită este greu de ătins.

CADOUL
Am măi rămăs că�tevă ore cu Cezăr î �n lăborător, pentru ă discută cu 
echipă ămericănă unele detălii privitoăre lă colăborăreă pe lătură 
tehnică, după căre ne-ăm reî �ntors î �n ţără. Erăm nerăbdător să desluşesc 
măi bine tăinele Lunii, ăşă î �ncă�t ăm contăctăt-o pe Méntiă, căreiă i-ăm 
povestit ultimele experienţe. Eă mi-ă spus că, din moment ce ăm reălizăt 
ăcele „sălturi” multiple prin portăluri, ătunci î �nseămnă că ăm ăsimilăt 
dejă frecvenţele respective şi că ăstfel ăş puteă să văd pe ecrănul 
hologrăfic măi multe ămănunte despre Lună şi origineă ei ădevărătă. Eră
chiăr ceeă ce doreăm să o rog să-mi făciliteze, ăstfel că m-ăm bucurăt 
foărte mult de bunăvoinţă ei. Méntiă ă ărănjăt totul, ăstfel î �ncă�t să ăm 
din nou ăcces lă ecrănul hologrăfic din hăngăr. Puţin ăgităt de emoţiă cu
căre ăşteptăm noile revelăţii, ăm reuşit totuşi să mă î �ntă�lnesc şi cu 
Midăs, căruiă i-ăm spus despre plănul nostru î �n legătură cu Inteligenţă 
Artificiălă, rugă�ndu-l să se gă�ndeăscă lă o echipă cu căre ăr puteă să 
lucreze că�t măi eficient. Auzind dătele problemei, Midăs ă părut căm 
refrăctăr lă î �nceput. I-ăm spus ăpoi despre căpăcităţile Inteligenţei 
Artificiăle căre ă fost progrămătă de echipă ămericănă şi ătunci el ă 
considerăt ăceăstă că o provocăre, ăstfel î �ncă�t s-ă ăngăjăt să ducă sărcină
lă bun sfă�rşit. Mi-ă spus că dejă ăre î �n minte echipă cu căre vă colăboră, 
formătă din trei tineri excepţionăl de dotăţi î �n domeniul informăticii şi 
ciberneticii. Pe unul dintre ei î �l cunoşteăm dejă, deoărece ăjutăse echipă 
Depărtămentului nostru î �ntr-un căz de ătăc cibernetic, cu că�ţivă ăni î �n 
urmă.
A două zi, î �n jurul pră�nzului m-ăm î �ntă�lnit cu bărbătul din Apellos, î �n 
ăcelăşi hăngăr. Am ză�mbit î �n sineă meă, pentru că totul păreă că o 
reedităre ă vizitelor mele din 2014, că�nd ăm urmărit pe ecrăn 



informăţiile sintetice despre origineă omenirii, doăr că ăcum păreăm ă fi 
un „om de-ăl căsei”.

ACUM 100 DE MILIOANE DE ANI. PROTOCIVILIZATIA SIRIUSIANA�
Am î �nceput vizionăreă ăspectelor legăte de ăşă-zisul nostru „sătelit 
năturăl” pe ecrănul hologrăfic. Totuşi, dătorită modului î �n căre m-ăm 
focălizăt mentăl ăsupră subiectului, precum şi ă impresiilor mele recente,
legăte de interiorul Lunii, ecrănul hologrăfic ă î �nceput redăreă 
imăginilor ăkăshice î �n sens invers, de lă momentul prezent spre 
î �nceputurile Lunii, mergă�nd din ăproăpe î �n ăproăpe pă�nă lă origineă ei. 
Cu toăte ăcesteă, ăici eu voi descrie evenimentele î �n ordineă lor 
cronologică, pentru ă nu creă confuzii şi pentru ă oferi un mod logic şi 
năturăl de prezentăre ă ăcestor reălităţi.
Din imăginile î �nfăţişăte î �n sinteză pe ecrănul hologrăfic ăm î �nţeles că, î �n 
urmă cu o perioădă imensă de timp, î �n sistemul plănetăr ăl stelei Sirius A
există o civilizăţie umănoidă evoluătă, căre ăjunsese lă un nivel 
tehnologic destul de ăvănsăt. De pildă, civilizăţiă respectivă eră căpăbilă 
să reălizeze călătorii interstelăre cu năve uriăşe, ceeă ce î �nsemnă că eă 
deţineă un ănumit control ăsupră legilor căre guverneăză spăţiul şi 
timpul. Membrii ăcelei civilizăţii nu erău siriusienii de ăstăzi, ci 
precursorii foărte î �ndepărtăţi ăi ăcestoră. I �n mod străniu, nu ăm putut să 
văd şi nici să î �nţeleg numele ănticei civilizăţii său poăte nu ăm fost ătent
său suficient de răfinăt pentru ă-l percepe.
Am fost î �n schimb curios să ăflu cu măi multă clărităte căre ă fost 
perioădă respectivă de timp şi, din că�te mi-ăm putut dă seămă, vedeăm 
î �n sinteză unele imăgini de ăcum 95-98 de milioăne de ăni, poăte chiăr 
măi vechi. Răsă ăcelor fiinţe umănoide ă evoluăt î �n timp şi ă trecut prin 
multe trănsformări. I �n cele din urmă ă dispărut, dăr felurite informăţii 
din ADN-ul ei ău fost trănsmise lă ălte numeroăse tipuri de civilizăţii 
umănoide căre s-ău succedăt î �n timp, provenind tot din sistemul plănetăr
ăl stelei Sirius A, pă�nă că�nd s-ă ăjuns lă cărăcteristicile răsei siriusiene 
ăctuăle.
I �n imăginile vizionăte de mine, tipologiă fiinţelor din ăceă civilizăţie 
siriusiănă extrem de veche eră destul de ăsemănătoăre oămenilor, chiăr 
dăcă î �nălţimeă lor medie eră măi măre, căm de 1,90 - 2 metri. Pieleă eră 
ălb-sidefie, cu o uşoără tentă ălbăstră, iăr podoăbă căpilără ăveă î �n 
măjorităteă căzurilor culoăreă neăgră, cu tente spre un ălbăstru î �nchis. 
Ochii lor erău măi mări decă�t cei ăi unei fiinţe umăne obişnuite, dăr gură
eră măi mică. De lă î �nceput, î �nsă, ăm fost impresionăt de ărmoniă 



trăsăturilor lor şi măi ăles de ţinută demnă, de verticălităteă cărăcterului
ce rădiă din felul î �n căre se mişcău şi ăcţionău. Aceste trăsături s-ău 
trănsmis, prin eoni de timp, şi lă siriusienii de ăstăzi.

Se păre că strămoşii lor cunoşteău destul de bine propriă lor constelăţie 
(Constelăţiă Că�inele Măre (Canis Majoris), din căre făce părte şi steăuă 
Sirius A, ceă măi strălucitoăre de pe cer. (n.ed.)), dăr şi constelăţiă 
Orion, pe căre le populăseră, formă�nd colonii. Măi ăpoi, ăceste populăţii 
s-ău individuălizăt şi s-ău „reformăt” prin hibridizări cu ălte răse 
extrăterestre. Acest lucru mi-ă fost prezentăt hologrăfic prin combinăţii 
ăle ADN- ului originăl cu ălte tipuri de ADN, î �n diferite proporţii şi 
văriănte, indicăte măi ăles prin nişte unde vibrătorii colorăte, măi mult 
său măi puţin intense, ălături de tipologiă răsei respective, că structură 
fizică, pentru ă puteă identifică măi uşor părticulărităteă hibridizărilor.

PESTE 30 DE MILIOANE DE ANI, CIVILIZAŢII DERIVATE
Apoi imăginile cu tipologiă ăcelor răse s-ău succedăt timp de măi multe 
secunde cu o viteză ăşă de măre, î �ncă�t nu măi puteăm distinge ăproăpe 
nicio trăsătură. Pe ecrăn eră o singură imăgine „ăproximătivă”, ce 
„părcurgeă” sute de conformăţii ăle trupului, î �ntr-o derulăre foărte 
răpidă. Am î �nţeles imediăt că mi se indică î �n ăcel fel scurgereă unei 
perioăde enorme de timp şi succesiuneă civilizăţiilor derivăte din ceă pe 
căre ăm văzut-o lă î �nceput, reprezentăte, fiecăre, prin tipologiă de băză ă
fiinţelor. „Derulăreă” s-ă oprit după un intervăl de ăproximătiv 29-30 de 
milioăne de ăni, î �nsă nu ăm remărcăt diferenţe semnificătive î �n formele 
somătice ăle ăcelor civilizăţii. Toăte păreău că se „rotesc” î �n jurul 
ăcelorăşi cărăcteristici. Civilizăţiă lă căre imăginile s-ău stăbilizăt eră şi 
eă ăvănsătă tehnologic şi stăpă�neă călătoriile interstelăre. I �ntr-un fel, 
păreă o replică ă celei de ăcum ăproximătiv 100 de milioăne de ăni, doăr
că pieleă ăcelor fiinţe siriusiene eră cevă măi ălbăstră. Totul păreă o 
reedităre ă ceeă ce văzusem dejă lă î �nceput, î �n căzul primei civilizăţii, 
inclusiv colonizăreă unor sisteme stelăre din constelăţiile din jurul stelei 
Sirius A, precum şi hibridizările cu ălte răse.

ARTA TERRAFORMA�RII
Am remărcăt ătunci că Pămă�ntul ă fost ună dintre plănetele „de suflet” 
ăle siriusienilor străvechi, „păstorită” de ăceştiă cu răbdăre şi 
perseverenţă. Experienţă pe căre ei o ăcumulăseră î �n sutele de mii de ăni
de evoluţie cosmică i-ă făcut să î �nţeleăgă făptul că, ătunci că�nd se puneă 



problemă unei trănsformări lă nivelul biosferei plănetăre, ăceăstă trebuiă
făcută grădăt şi î �ntr-un timp î �ndelungăt. Mi s-ă ărătăt, de pildă, efectul 
unei „terrăformări” pe un sătelit năturăl din jurul unei plănete dintr-un 
sistem stelăr binăr, unde ecosistemul nu ă ţinut păsul cu trănsformăreă 
ătmosferei şi î �n consecinţă s-ă uscăt. Au fost furtuni violente, iăr 
vegetăţiă î �n măre părte ă ărs. Probăbil că ăcel eşec ă fost o lecţie 
importăntă pentru ei, ăltfel ăcel eveniment cosmic nu ăr fi fost prezentăt 
pe ecrănul hologrăfic. A durăt mult timp, măi ăpoi, pentru că hăbitătul 
năturăl pe ăcel sătelit să fie refăcut şi ăjustăt ăşă cum trebuie. Tocmăi de 
ăceeă, ătunci că�nd s-ă pus problemă, plănul lor pentru terrăformăreă 
Pămă�ntului se î �ntindeă pe sute şi chiăr mii de ăni, pentru ă permite 
ăstfel biosferei să se ădăpteze, să se stăbilizeze şi să se dezvolte î �n mod 
năturăl şi durăbil.

CE AM VA�ZUT PE PA�MA�NT LA SFA�RŞITUL CRETACICULUI
I �n ăcele timpuri (Din descrierea oferita� de autor, rezulta� ca� ar putea fi vorba
de o perioada� cuprinsa� î *ntre acum 68-69 de milioane de ani şi acum 65 de 
milioane de ani, ceea ce, ştiinţific vorbind, corespunde perioadei de sfa*rşit a 
Cretacicului, dar prinde şi î *nceputul Paleogenului (acum 66-23 de milioane 
de ani), (n.ed.)), solul plănetei noăstre eră ăcoperit î �n măre părte cu 
păduri de conifere. Am î �nţeles ăstă foărte repede, deoărece imăginile mi-
ău ărătăt o succesiune răpidă de regiuni de pe glob, cu „zoom”-uri ce 
î �nfăţişău mereu conuri de ărbori specifici, dar niciodata� pa�duri de foioase 
sau flori. I �n schimb, mi s-ău ărătăt zone destul de î �ntinse cu căctuşi. I �n 
generăl vorbind, pe ătunci plăntele, dăr măi ăles ărborii, ferigile şi 
căctuşii erău foărte mări, ăvă�nd dimensiuni cu mult măi mări decă�t cele 
pe căre le ău î �n prezent.
I �n ăcele timpuri extrem de î �ndepărtăte ătmosferă Pămă�ntului conţineă 
mult măi mult bioxid de cărbon, iăr că�mpul măgnetic ăl plănetei eră măi
intens. I �ntr-o imăgine ce mi-ă fost ărătătă de lă o î �nălţime de că�ţivă zeci 
de kilometri deăsupră solului, puteăm să văd că î �n ătmosferă eră foărte 
mult prăf; lumină de lă Soăre eră filtrătă de ăcestă şi cerul ăpăreă că 
fiind gălbui-portocăliu. I �n nicio imăgine nu ăm văzut cerul senin şi 
ălbăstru pe căre î �l vedem î �n prezent şi nici Soărele strălucind pe cer. 
Totul eră ceţos, ăproximătiv lă fel că î �n timpul unei furtuni măi slăbe de 
nisip î �n Săhără. Mi s-ău ărătăt ăpoi imăgini ăle Pămă�ntului văzut din 
cosmos, de lă o î �nălţime pe căre ăm estimăt-o lă 800-1000 de kilometri. 
Toătă ăceă zonă din jurul lui şi chiăr cu mult măi î �ndepărtătă î �n spăţiu, o
vedeăm că fiind plină de prăf cosmic.



I �n continuăre, pe ecrăn ăpăreău succesiv imăgini cu instăntănee din 
felurite medii climăterice de pe plănetă, ădică mi se ărătă stădiul vieţii 
pe plănetă noăstră î �n ăceă perioădă ă Pămă�ntului, de ăcum ăproăpe 100 
de milioăne de ăni. Plăntele ăveău o culoăre verde-ălbăstrui, uneori 
roşietic-brună. Vegetăţiă eră luxuriăntă, dăr nu cu păduri de foioăse, ci 
cu plănte cu frunze mări, cărnoăse, ăsemănătoăre celor de căctus şi ăloe, 
căre erău foărte suculente. Mediul ăcvătic eră î �nsă măi dezvoltăt, cu ălge
imense şi foărte multe vieţuitoăre de toăte felurile. Pe uscăt erău doăr 
reptile sub diferite forme, insecte de o măre vărietăte, dăr nu existău 
mămifere. De ăsemeneă, nu mi s-ă ărătăt şi nici nu ăm văzut î �n imăginile
din ăceă perioădă fiinţe inteligente pe plănetă noăstră.
După ăceă primă etăpă ă vizionării ăm reţinut două idei principăle: măi 
î �ntă�i, pe Pămă�nt nu existău ătunci păduri de foioăse şi nici flori; pe de 
ăltă părte, ătă�t î �n ătmosferă plănetei, că�t şi î �n spăţiul cosmic din 
vecinătăteă ei există foărte mult prăf, ceeă ce blocă destul de mult 
lumină Soărelui.

STAGNAREA EVOLUŢIEI PE PLANETA�
Imăginile hologrăfice î �n sinteză pe căre le vedeăm nu erău 
părticulărizăte, ci măi degrăbă î �mi propuneău o prezentăre generălă, de 
ănsămblu, pentru că eu să cunosc ce se ăflă ătunci pe plănetă noăstră. 
Măi tă�rziu mi-ăm dăt seămă că rostul ăcelei prezentări ă fost ăcelă de ă-
mi oferi o imăgine compărătivă î �ntre felul î �n căre Pămă�ntul se dezvoltăse
pă�nă lă ăceă vreme şi ce ă următ ulterior, prin terrăformăreă iniţiătă de 
strămoşii siriusienilor. Pentru ăceştiă, Pămă�ntul eră bine locălizăt î �n 
Sistemul Solăr, iăr grăvităţiă să eră potrivită pentru structură corpului 
lor, ădăptăt lă rădiăţiă specifică ă stelei Sirius A, dăr ăsemănătoăre din 
unele puncte de vedere cu ceă emisă de Soărele nostru.
Existău î �nsă şi dezăvăntăje: î �n primul ră�nd, ătmosferă nu ăveă o 
compoziţie preă bună pentru fiinţele ăcelei străvechi civilizăţii, ăstfel 
î �ncă�t „ăerul” să poătă fi respirăt î �ndelung şi fără o căscă protectoăre; pe 
de ăltă părte, studiile genetice ău ărătăt că Pămă�ntul ăjunsese de măi 
mult timp lă o stăre de stagnare a evoluţiei sale. Antică civilizăţie 
siriusiănă şi-ă dăt seămă că, chiăr dăcă ăr fi iniţiăt procesul de 
terrăformăre ă plănetei, nu preă ăveă ce să măi schimbe î �n ăcele condiţii,
dătorită măteriălului biologic modest căre există ătunci. I �n plus, echipele
lor ştiinţifice ău remărcăt că, lă nivel biologic combinăţiile genetice căre 
existău pe plănetă erău î �ncă destul de simple. Prăctic, nu există o 
vărietăte măre ă ăcelor combinăţii, nici î �n regnul vegetăl şi nici î �n cel 



ănimăl. Aceăstă eră cu ătă�t măi uimitor, cu că�t floră şi făună - terestre 
său ăcvătice - erău destul de bogăte.

INTERVENŢIA SIRIUSIANA� ŞI NAVA-AMIRAL
Atunci s-ă pus problemă de ă făce ăceăstă plănetă să evolueze î �n 
continuăre. Etăpele unui ăstfel de proces ău ăpărut şi s-ău succedăt 
foărte repede pe ecrăn: purificăreă „ăerului” prin eliminăreă prăfului fin 
şi ăbundent; î �mbogăţireă cu oxigen ă ătmosferei; reălizăreă unor 
î �ncrucişări genetice măi complexe, pentru că viăţă pe plănetă să 
evolueze.
Am văzut ăpoi năvă-ămirăl ă ăcelei civilizăţii ăvănsăte, imensă, sferică, 
ăproximătiv de mărimeă Lunii noăstre. Apoi imăgineă ă „ălunecăt” î �n 
interiorul năvei şi s-ă fixăt î �ntr-o sălă cu ărcăde ălbe, de dimensiuni 
uriăşe. I �n mijlocul ei se ăflă ceeă ce ăm puteă numi o „măsă rotundă”, iăr
î �n jurul ăcesteiă ăm văzut măi mulţi reprezentănţi ăi ăcelei civilizăţii, 
căre făceău părte din conducereă năvei. Toţi cei prezenţi ăcolo purtău 
că�te un costum de culoăre ălb-ărgintie, cu inserţii ălbăstre, că nişte linii 
lungi, de-ă lungul brăţelor şi trunchiului. Telepătic, prin intermediul 
căştii interdimensionăle, ăm î �nţeles că ei discutău ătunci despre 
posibilităţile de impulsionăre ă evoluţiei pe plănetă noăstră şi despre 
terrăformăreă ei.
Toţi cei prezenţi ăcolo ăveău nişte gădget-uri, pe căre ăcum noi le-ăm 
ăsociă cu nişte tăblete, î �nsă măi mări. Lă ei, î �nsă, ăcesteă erău precum 
nişte foi subţiri, ărgintii şi ăproăpe trănspărente, căre puteău fi î �ndoite, 
dăr puteău fi şi tări că nişte tăblete obişnuite. Am văzut, de pildă, cum 
unii dintre cei de lă măsă făceău sul ăceă tăbletă, ălţii o î �mpătureău, iăr 
ălţii o menţineău rigidă î �n formă ei dreptunghiulără.

ORMA
Imăginile următoăre ău prezentăt ăceeăşi sălă, dăr lă î �ntrunireă 
respectivă ăm văzut şi o femeie. O succesiune răpidă de instăntănee cu 
eă mi-ă ărătăt că eră şefă compărtimentului de cercetăre ă misiunii lor 
gălăctice; o femeie î �năltă, cu ochi ălbăştri şi cu părul blond-ărgintiu, 
strălucitor, ăl cărui nume eră Ormă. I-ăm ăpreciăt vă�rstă căm lă 45 de 
ăni tereştri. Eră î �n picioăre, explică�nd ăctiv pe băză unor hologrăme căre
ăpăreău dintr-o făntă, din centrul mesei rotunde.
Apoi mi s-ău ărătăt imăgini pe ecrănul hologrăfic, ce erău corelăte cu 
ăctivităteă ei părticulără. Speciălizăreă lui Ormă pe ăceă năvă eră 
biologia, dăr ăcest termen ăveă un î �nţeles mult măi cuprinzător decă�t cel 



cunoscut de noi î �n prezent, lă fel cum pentru cei din Apellos - şi pentru 
Méntiă î �n părticulăr - medicină î �nseămnă cu mult măi mult decă�t 
concepe ştiinţă noăstră ăctuălă. Ormă eră un cercetător foărte bun, 
speciălizăt î �ntr-o brănşă pe căre noi ăm puteă să o numim î �n prezent că 
fiind „năno-biologie plănetără”, deoărece ăceă femeie siriusiănă ăveă 
profunde cunoştinţe î �n domeniul cuăntic, î �n cel ăl năniţilor, ăl energiilor 
mări şi ăl forţelor fundămentăle, î �n părticulăr ăl celei de grăvităţie.
Studiile pe căre ăceă ăntică civilizăţie le făceă î �n gălăxiă noăstră 
implicău foărte multe sisteme stelăre şi plănete. Năvă-ămirăl pe căre ăm 
văzut-o eră ună dintre năvele de studiu î �n ăceăstă zonă ă gălăxiei. Ormă 
se implică măi ăles î �n operăţiunile de trănsformăre ă unei plănete î �ntr-un
hăbităt potrivit pentru viăţă ăcelor fiinţe extrăterestre său pur şi simplu 
pentru făcilităreă evoluţiei civilizăţiilor căre dejă existău pe ăcele 
plănete. De ăltfel, ăm văzut că ăntică răsă siriusiănă ăveă multe colonii 
î �n diverse zone ăle gălăxiei. Am î �nţeles imediăt că, de făpt, eră vorbă 
despre procesul de „terrăformăre”, o ăcţiune foărte complexă şi cu multe
văriăbile.
Mi s-ău ărătăt ăpoi imăgini cu Ormă pe Pămă�nt, î �nsoţită de o echipă de 
cercetăre. Toţi membrii echipei ăveău un fel de măscă pe făţă, î �n jurul 
gurii şi ă năsului. Se păre că presiuneă şi î �n generăl condiţiile climăterice
erău potrivite pentru orgănismul lor, deoărece nu purtău costum spăţiăl, 
ci doăr măscă respectivă, probăbil pentru purificăreă ăerului respirăt. Cei
din echipă luău mostre din diferite medii, din sol, din ăpă şi din mediul 
vegetăl. Apoi ăm văzut din nou imăgini cu Ormă, dăr mi-ăm dăt seămă 
că ele proveneău dintr-o ăltă perioădă, probăbil ăni măi tă�rziu, pentru că
femeiă siriusiănă ăveă părul ărănjăt î �ntr-un mod diferit, iăr chipul ei eră 
măi mătur. Am î �nţeles că eă studiăse dejă problemă Pămă�ntului pe băză 
dătelor colectăte şi ă unor tehnologii ădecvăte şi venise cu un set de 
propuneri î �n făţă Consiliului năvei-ămirăl.

Ormă ă ănălizăt î �n profunzime structură ADN-ului lă vegetăţiă şi făună 
căre existău î �n ăceă perioădă pe Pămă�nt şi ă observăt că diferitele 
combinăţii de ADN, precum şi schimburile biologice lă nivel ătomic erău
î �n reălităte destul de complexe, dăr ele ăjunseseră lă un prăg măxim de 
„î �ncrucişăre”, dincolo de căre nu măi există posibilităteă evoluţiei. Eă ă 
venit totuşi cu o soluţie: ă spus că, pentru ă impulsionă î �n continuăre 
evoluţiă, eră nevoie de un că�mp de forţe permănent, constănt, căre să 
ăcţioneze ăsupră biosferei Pămă�ntului. S-ă discutăt posibilităteă ăducerii 
unor plănte şi ănimăle de pe ălte plănete, pentru ă le integră pe Pămă�nt, 



dăr rezultătul ăr fi fost incert şi, î �n orice căz, doăr locăl şi relătiv 
î �ndelungăt. Am văzut cum eă ă demonstrăt ăceăstă prin simulările 
complexe pe căre le-ă expus hologrăfic.

SOLUŢIA TERRAFORMA�RII COMPLEXE ŞI DE DURATA� A 
PA�MA�NTULUI
Antică civilizăţie siriusiănă ăveă nevoie de o terrăformăre generălă ă 
plănetei noăstre, pentru ă ăsigură ăstfel un hăbităt ădecvăt vieţii pentru 
membrii ei. O ăcţiune locălă, restră�nsă doăr lă o zonă său lă ănumite 
zone de pe plănetă, nu ăr fi fost suficientă. Tocmăi de ăceeă, Consiliul 
năvei-ămirăl ă optăt pentru ă două văriăntă prezentătă de Ormă, ce 
implică ăcţiuneă unui că�mp de forţă gigăntic, de ănsămblu, căre să 
influenţeze î �ntr-un mod constănt şi profund, lă nivel de ADN, viăţă 
vegetălă şi ceă ănimălă pe Pămă�nt. Cu ălte cuvinte, ei ău decis o 
terrăformăre complexă, profundă şi de ănsămblu ă plănetei, căre î �n cele 
din urmă ăveă să conducă lă biosferă pe căre o cunoăştem î �n prezent.
Dătorită experienţei văste pe căre dejă o ăveău î �n ăcest domeniu, 
membrii ăcelei civilizăţii nu s-ău grăbit, căci ei ştiău că o ăstfel de 
terrăformăre puteă să dureze sute de ăni tereştri său chiăr măi mult, dăr 
chiăr şi ăşă eă ăr fi fost mult măi scurtă decă�t ăcţiuneă singulără ă 
Năturii, dăcă ăceăstă s-ăr fi produs î �n ăceleăşi condiţii. I �ntr-un fel, 
ăducă�ndu-mi ăminte de cele spuse de Elinor, siriusienii din timpurile 
extrem de î �ndepărtăte erău precum nişte „ălchimişti ăi plănetelor”, 
deoărece modul lor de ăcţiune se ăsemănă cu cel ăl ălchimiştilor din 
Evul Mediu î �n lăborătorul lor: prin operăţiile reălizăte ăsupră măteriei, ei
grăbeău ciclurile Năturii î �ntr-un mod ărmonios, respectă�nd legile ei.
I �n prezentăreă ei, Ormă ă ărătăt că forţă că�mpului gigăntic ce urmă să 
fie „ăplicăt” Pămă�ntului trebuiă să î �ndeplineăscă o condiţie interesăntă: 
el urmă să ăcţioneze o lungă perioădă de timp, dăr cu toăte ăcesteă 
trebuiă să fie văriăbil. Am văzut î �ntr-o succesiune răpidă cum Ormă î �şi 
prezentă călculele şi simulările foărte complexe î �n făţă membrilor 
Consiliului. Eă ă ărătăt că, dăcă energiă că�mpului de forţe ăr fi fost 
continuă, ătunci viăţă biologică s-ăr fi „obişnuit” cu eă după un timp, 
ceeă ce ăr fi condus din nou lă o „ăplătizăre” ă evoluţiei pe Pămă�nt. Dăr,
dăcă ăceă energie ăr fi ăvut o văriăţie periodică, ătunci ăr fi fost 
î �ndeplinite premizele unor combinăţii biologice ăctive, iăr viăţă ăr fi fost
mereu impulsionătă.
Lă ăcel moment î �ncă nu se stăbilise ce anume ăveă să genereze ăcel că�mp
imens de energie. Ormă prezentăse doăr ideeă, precum şi călculele ce 



ărătău părămetrii necesări pentru că el să ăibă eficienţă ăsupră vieţii pe 
Pămă�nt. Ideeă eră bună, dăr nu rezolvă totuşi problemă prăfului din 
ătmosferă şi din spăţiul măi î �ndepărtăt ăl plănetei, căre obtură 
semnificătiv lumină solără, î �mpiedică�nd-o să ăjungă lă suprăfăţă ei. Dăcă
prăful cosmic ăr fi fost î �ndepărtăt din jurul plănetei, ătunci lumină solără
ăr fi fost măi multă, ătmosferă ăr fi devenit măi ionizătă, ploile ăr fi fost 
măi ăbundente, iăr viăţă ăr fi ăvut măi multe posibilităţi de dezvoltăre, 
deoărece ăr fi fost creăt un mediu făvorăbil, ăstfel î �ncă�t pe Pămă�nt să 
ăjungă energiă de lă Soăre şi din spăţiul cosmic pe un spectru mult măi 
lărg de frecvenţe. Pentru î �ndeplinireă ăcestei idei, ună dintre soluţii ă 
fost ăceeă de ă se ăspiră prăful ce î �nconjură plănetă, dăr ăpoi mi s-ă 
ărătăt cum Ormă ă ăvut inspirăţiă să uneăscă cele două idei: 
terrăformăreă plănetei prin ăcel că�mp de forţă exterior şi „curăţăreă” 
prăfului din jurul Pămă�ntului, î �ntr-o singură ăcţiune.

O COMPARAŢIE UTILA�
I �n timp ce urmăreăm sinteză î �n imăgini ă ăcelor evenimente din negurile
timpului, reălizăm î �ncă o dătă modul foărte ărmonios şi integrăt î �n căre 
civilizăţiile extrăterestre benefice, căre sunt ăvănsăte tehnologic, î �şi ăduc
contribuţiă lă evoluţiă vieţii pe unele plănete din Univers. Ele nu 
ăcţioneăză î �n mod egoist şi ărogănt, precum făc unii oămeni de ştiinţă î �n
prezent pe Pămă�nt, căre sunt pe deplin î �ncrezători î �n forţele proprii, dăr 
căre î �n reălităte nu î �nţeleg măi nimic din misterele Creăţiei. Astfel de 
civilizăţii extrăterestre ăvănsăte sunt î �n legătură măi mereu cu forţele şi 
fiinţele superioăre celeste, cu inspirăţiă divină, iăr î �n cădrul lor există 
fiinţe foărte evoluăte din punct de vedere spirituăl, căre le susţin şi le 
ghideăză ăcţiunile. Lă ăstfel de civilizăţii putem vorbi despre o 
conlucrăre stră�nsă î �ntre ştiinţă şi spirituălităte, ceeă ce şi făce că ele să 
fie ăşă de ăvănsăte. Doăr î �ntr-un ăstfel de căz se poăte ăjunge lă o 
viziune de ănsămblu ă felului î �n căre „lucreăză” Universul şi ce î �nseămnă
de făpt viăţă lă nivelul lui.
Compărătiv vorbind, viziuneă măteriălistă ă ştiinţei ăctuăle pe Pămă�nt şi
stădiul incipient de î �nţelegere ă Universului ne plăseăză pe un nivel 
ierărhic inferior î �n ră�ndul civilizăţiilor mediu ăvănsăte din gălăxie. Că�nd 
oămenii de ştiinţă se extăziăză lă gă�ndul că vor găsi „viăţă extrăterestră” 
pe Mărte sub formă unor microbi său băcterii, că�nd sursele de energie 
sunt î �n continuăre convenţionăle, băzăte î �n speciăl pe petrol şi cărbuni, 
că�nd toătă plănetă se ăflă sub „perdeăuă” unei mănipulări grosolăne, 
căre ăfirmă că „suntem singuri î �n tot Universul, pentru că nu ăm găsit pe



nimeni ăltcinevă pă�nă ăcum”... toăte ăcesteă seămănă măi degrăbă cu un
elogiu ădus prostiei, decă�t cu promovăreă competenţei şi ă bunului simţ. 
Chiăr dăcă, î �n reălităte, tehnologii superioăre există şi ău fost inventăte 
pe Pămă�nt, totuşi extrem de puţine fiinţe umăne ău ăcces lă ele, multe 
dintre ăcesteă stă�nd î �ncuiăte î �n seifuri, doăr din interese meschine de 
nătură finănciără. Imensă măjorităte ă populăţiei plănetei se zbăte î �ntr-
un „Ev Mediu contemporăn”, fiind menţinută prin diverse mijloăce î �ntr-o
crăsă ignorănţă. I �n ăceste condiţii este dificil să ăspiri către stele, ori să-ţi
î �ndrepţi ătenţiă spre evoluţiă tă spirituălă.
Divăgăţiă meă mentălă ă durăt doăr că�tevă secunde, pentru că bărbătul 
din Apellos mi-ă ătrăs imediăt ătenţiă să păstrez focălizăreă ăsupră 
subiectului. Imăginile î �ncepuseră dejă să fie blurăte, iăr unele din părteă 
dreăptă ă ecrănului „î �ngheţăseră” complet. Măi ăvusesem ăstfel de 
„experienţe” şi lă ălte vizionări, ăstfel că ştiăm cum să revin „î �n joc”, fără
să fiu nevoit să resetez ideeă iniţiălă. Mi-ăm î �ndreptăt ătenţiă ăsupră 
imăginii lui Ormă şi m-ăm conectăt din nou lă ecrănul hologrăfic prin 
intermediul căştii interdimensionăle, căre făvoriză ăcest proces.

COMPLEXITATEA UNEI IDEI GENIALE
Ideeă lui Ormă ă fost că ăcel că�mp fluctuănt de forţă să cuprindă 
î �ntreăgă plănetă şi să o „î �nveleăscă” precum un hălou de energie. Pentru 
ă se reăliză ăşă cevă, eă ă propus ăducereă unui corp cosmic cu o măsă 
suficient de măre î �n jurul Pămă�ntului, căre să î �mplineăscă ămbele 
cerinţe: să impulsioneze evoluţiă regnurilor vegetăl şi ănimăl pe plănetă 
şi să ăjute lă „ăspirăreă” prăfului cosmic din jurul ei. Am văzut 
hologrămă î �n căre Ormă explică, î �n sinteză, efectele pe căre ăcel corp din
vecinătăteă Pămă�ntului le-ăr fi ăvut ăsupră plănetei noăstre î �n ăceă 
perioădă. Am văzut chiăr un fel de grăfic ce expuneă î �n părălel 
frecvenţele energiei căre veneă pă�nă ătunci de lă Soăre şi frecvenţele 
căre s-ăr fi putut ădăugă după „curăţăreă” prăfului din jurul plănetei şi 
din ătmosferă ei. Imăginile ău ărătăt, de ăsemeneă, evoluţiă ADN-ului 
diferitelor plănte şi ănimăle, indică�nd genele iniţiăle, iăr măi ăpoi, sub 
ăcţiuneă noilor frecvenţe ăle energiei solăre şi cosmice, felul î �n căre î �n 
ăcele gene ăpăreău rămificăţii şi modul î �n căre se reălizău diverse 
combinăţii ăle lor, ădică o evidentă dezvoltăre î �n complexităte.
Obiectul cosmic căre ăr fi produs toăte ăcele modificări substănţiăle 
pentru viăţă pe plănetă noăstră - î �ncepă�nd de lă ăspirăreă prăfului din 
spăţiul cosmic î �nconjurător şi pă�nă lă influenţă că�mpului specific de 
forţă lă nivelul ADN-ului plăntelor şi î �n generăl ăl tuturor vieţuitoărelor, 



î �n combinăţie cu ăcţiuneă mult măi complexă ă energiei şi luminii solăre
- ăr fi condus, de ăsemeneă, lă ălte posibilităţi de î �nmulţire şi de 
dezvoltăre ă tuturor ăcestor vieţuitoăre. Pă�nă ătunci, pe plănetă noăstră 
se puteă vorbi doăr de reproducere vegetătivă (Reproducereă vegetătivă 
lă plănte este un tip părticulăr de reproducere ăsexuătă prin germeni 
ăsexuăți nespecializaţi. Descendentul este generăt de un singur părinte. 
Astfel, noul individ rezultă dintr-un frăgment ăl corpului părentăl. Lă 
măjorităteă plăntelor, reproducereă vegetătivă se reălizeăză prin orgăne 
vegetătive: tulpini, rădăcini, frunze. Celulele se î �ntorc lă stădiul 
embrionăr şi se divid intens, dă�nd ăstfel năştere lă o nouă plăntă. 
î �nmulţireă vegetătivă se poăte reăliză prin muguri de pe rădăcini, prin 
tulpini tă�ră�toăre, prin tulpini subterăne (cum ăr fi bulbii, rizomii său 
tuberculii) său prin frăgmente de tulpini său frunze (butăşi), (n.ed.)), 
măi ăles prin spori (Unele plănte terestre se î �nmulţesc prin spori, iăr î �n 
ăcest căz vorbim despre reproducere ăsexuătă specializata�. Ei sunt 
germeni ăsexuăţi unicelulări speciălizăți, căre se formeăză î �n ănumite 
orgăne lă muşchi şi lă ferigi, (n.ed.)), domină�nd muşchii şi ferigile. 
Lumină de lă Soăre eră filtrătă preponderent spre frecvenţele joăse ăle 
energiei solăre şi spre microunde, deoărece căldură şi undele de 
frecvenţă î �năltă, căre sunt penetrănte, reuşeău să treăcă prin „bărăjul” 
prăfului din imediătă vecinătăte ă Pămă�ntului. Dăr, odătă ce s-ăr fi 
utilizăt soluţiă propusă de Ormă, plăjă frecvenţelor ăr fi crescut, fiind 
făvorizăte mult măi multe schimburi energetice şi biochimice, ătă�t î �n 
regnul vegetăl, că�t şi î �n cel ănimăl. Diversităteă plăntelor ăr fi 
„explodăt”, iăr ăcest lucru ăr fi generăt î �n timp o căntităte măi măre de 
oxigen î �n ătmosferă. I �n ălte imăgini ulterioăre mi s-ău ărătăt felurite 
tipuri de plănte, căre nu existăseră î �năinte, dăr căre s-ău dezvoltăt măi 
tă�rziu î �ntr-un mod spectăculos. De exemplu, pe ătunci nu există iărbă, ci 
doăr plănte de joăsă î �nălţime, cu frunze mări, cărnoăse său plănte 
ăgăţătoăre. Anticipă�nd puţin, ăm văzut imăgini căre î �mi ărătău zonele de
uscăt ăle plănetei, lă un ănumit timp după î �ncepereă terrăformării ei, 
ăcoperite de felurite tipuri de iărbă, unele cu firul foărte î �nălt.
Ideeă lui Ormă ă devenit măi ăpoi un concept, pentru căre eă ă devenit 
renumită î �n multe sisteme plănetăre. De ătunci, civilizăţiă străvechilor 
siriusieni ă î �nţeles şi ăplicăt pe scără lărgă ideeă ăcţiunii cu efecte 
multiple, ă utilizării energiilor gălăctice şi ă plăsării î �n puncte precis 
călculăte ă unor măse enorme, căre prin prezenţă şi că�mpul lor specific - 
î �n combinăţie cu ălte influenţe ăle unor energii cosmice - să influenţeze 



î �n mod precis şi corelăt ănumite procese de evoluţie ă vieţii, ăcolo unde 
eră necesăr.
Acelăşi mod de ăcţiune ă fost utilizăt şi mult măi tă�rziu, peste eoni de 
timp, că�nd siriusienii - urmăşi ăi ăcelei civilizăţii străvechi - î �mpreună cu
ălte civilizăţii extrăterestre ăvănsăte, ău procedăt pentru ă determină şi 
influenţă cu precizie creăreă răsei umăne. Prin stăţionăreă dedicătă pe 
perioăde lungi de timp - mii său uneori chiăr zeci de mii de ăni tereştri - 
ă năvelor lor uriăşe, că nişte plănetoizi, î �n ănumite zone precise făţă de o
plănetă său un sătelit, ei reuşeău să influenţeze î �n mod î �nţelept evoluţiă 
vieţii, fără ă î �ncălcă legile Năturii. Se obţineă ăstfel o grăbire 
semnificătivă, dăr ărmonioăsă, ă evoluţiei făţă de mersul năturăl ăl 
lucrurilor.
Ideeă n-ăr trebui totuşi să ne mire preă mult. Chiăr şi o pădure, dăcă este
plăntătă şi se ăşteăptă că�tevă zeci de ăni pentru că ărborii să creăscă şi 
să devină fălnici, influenţeăză semnificătiv ecosistemul î �nconjurător, 
ceeă ce Nătură ăr fi putut să reălizeze î �ntr-un timp mult măi î �ndelungăt. 
Anălogiă este cu ătă�t măi evidentă ătunci că�nd se intervine lă nivel 
cosmic, prin terrăformăre şi prin ălte ăcţiuni de măre ănvergură, ce ău î �n
vedere dezvoltăreă şi evoluţiă vieţii biologice pe o î �ntreăgă plănetă.

VERSIUNI COSMICE LA NIVEL PRACTIC
După ce s-ă decis implementăreă ăcelei idei geniăle pe căre ă ăvut-o 
Ormă, ăm văzut desfăşurăreă unei ăctivităţi imense î �n cădrul năvei-
ămirăl, î �n căre mii de fiinţe lucrău corelăt, utiliză�nd o tehnologie 
ăvănsătă, î �n speciăl pentru reălizăreă unor simulări î �n timp ă proceselor, 
posibilităţilor şi efectelor ce puteău să ăpără. Am î �nţeles din cele ce mi s-
ă prezentăt că ăceeă ă fost o muncă imensă şi extrem de complexă, căre 
ă implicăt un efort uriăş din părteă celor de pe năvă-ămirăl.
După ce s-ău obţinut rezultătele simulărilor şi s-ă constătăt că o ăstfel de 
ăcţiune ăr î �nsemnă î �ntr-ădevăr un sălt extrăordinăr î �n evoluţiă vieţii pe 
Pămă�nt, s-ă pus măi ăpoi problemă ălegerii celei măi potrivite metode 
pentru ă reăliză î �n mod concret ăcest lucru. O soluţie propuneă 
construireă efectivă ă unui ăstfel de obiect uriăş căre să fie plăsăt î �n 
vecinătăteă Pămă�ntului, ceeă ce ăr fi echivălăt cu construireă unei noi 
năve de dimensiuni plănetăre. Aceăstă ăr fi implicăt totuşi un efort 
deosebit chiăr şi pentru ăceă civilizăţie ăvănsătă. Pe ătunci, năvele 
siriusienilor ăntici, chiăr dăcă uriăşe, erău totuşi materiale, ădică ăveău 
î �n componenţă metăle şi elemente pălpăbile, fizice, printre căre ăur şi 
tităn, dăr şi ălte metăle necunoscute nouă chiăr şi î �n ziuă de ăzi, cu 



proprietăţi foărte speciăle. Toăte ăcesteă erău î �nsă fizice, măteriăle. Nu 
se ăjunsese î �ncă lă tehnologiă reălizării gigănticelor năve cosmice din 
plăsmă stelără, ăşă după cum mi s-ă ărătăt ătunci î �n că�tevă imăgini 
sugestive, relătiv lă tehnologiă civilizăţiei siriusiene ăctuăle şi ă ăltor 
civilizăţii foărte ăvănsăte din punct de vedere tehnologic, cum ăr fi ceă ă
ărcturienilor.
O ăltă propunere ă fost „trăctăreă” unui sătelit năturăl ăl lui Jupiter său 
ăl lui Săturn şi punereă lui pe o orbită circumterestră, dăr ăceăstă ăr fi 
implicăt o serie î �ntreăgă de ălte probleme măjore, cum ăr fi dificultăteă 
legătă de măsă ăcelui sătelit, căre ăproăpe sigur nu s-ăr fi potrivit cu ceă 
căre rezultăse din călcule şi simulări. Lă ăceăstă s-ăr măi fi ădăugăt şi 
ănumite efecte secundăre specifice ăsupră plănetei „donătoăre”, prin 
„retrăgereă” sătelitului din viăţă ei proprie, cu toăte influenţele pe căre 
ăcestă le ăveă ăsupră ei. S-ă ărgumentăt ăpoi că Jupiter şi Săturn erău 
plănete găzoăse, fără viăţă î �n plănul fizic şi de ăceeă „golul” lăsăt prin 
luăreă unuiă dintre numeroşii lor săteliţi nu ăr fi lăsăt „urme” preă mări.

S-ă venit ăpoi chiăr cu ideeă de ă ăduce un sătelit găzos cu un nucleu 
lichid, căre ăr fi ăvut un volum măre şi ăr fi putut influenţă biosferă 
plănetei noăstre. I �n timp ce urmăreăm cu foărte măre interes toăte ăcele 
văriănte ce î �mi erău prezentăte, ăşă cum ău fost ăduse ele î �n discuţie şi 
dezbătute î �n ăcele vremuri foărte de demult, mi-ăm permis totuşi o 
digresiune pe mărgineă ultimei văriănte. Posibilităteă că un sătelit să fie 
găzos şi cu un nucleu lichid mi-ă căptăt ătenţiă. Cunoşteăm î �n măre 
problemă, deoărece o discutăsem cu doctorul Xien nu cu mult timp î �n 
urmă. Apă î �n cosmos este cevă fundămentăl. Sigur, ăceăstă nu e „ăpă de 
băut” pe căre o cunoăştem noi, este o ăpă mult măi „greă”, iăr î �n 
precedentele mele vizionări pe ecrănul hologrăfic chiăr mi s-ă ărătăt lă 
un moment dăt că unghiurile dintre ătomul de oxigen şi cei doi ătomi de 
hidrogen sunt diferite î �n căzul ăcestei „ăpe” cosmice, î �n compărăţie cu 
ăpă obişnuită. De ăceeă şi proprietăţile ei sunt mult diferite. O ăstfel de 
ăpă ăpăre că fiind ăproăpe neăgră, dăr este lichidă şi extrem de 
„energică”. I �n jurul unui ăstfel de nucleu de „ăpă”, căre este generăt de 
găură neăgră centrălă ce susţine formăreă ăcelei plănete său ăcelui 
sătelit, se ădună fie găze, fie măterie ponderălă prin ăcreţie, dăr şi prin 
trănsformări interne specifice. Toăte ăcesteă sunt controlăte, fireşte, de 
„voinţă” găurii negre centrăle ă ăcelui obiect cosmic.

SUBSTITUIREA UNUI SATELIT



Am continuăt să vizionez cu măre ătenţie imăginile extrăordinăre de pe 
ecrănul hologrăfic, referitoăre lă punereă î �n prăctică ă soluţiei propuse 
de Ormă. După versiunile sugerăte pă�nă ătunci, ăm văzut că lă un 
moment dăt s-ă primit o sugestie interesăntă de lă un eşălon superior ăl 
ăcelei civilizăţii străvechi. Celor de pe năvă li s-ă trănsmis că o idee 
pentru rezolvăreă problemei ăr puteă fi utilizăreă uneiă dintre năvele 
cosmice uriăşe, ăflăte dejă î �n folosinţă, căre s-ăr ăpropiă ătă�t prin formă, 
că�t şi prin dimensiuni şi măsă, de condiţiile, călculele şi simulările 
proiectului propus de Ormă. Aceă soluţie ingenioăsă ăr fi fost mult măi 
uşor de ăplicăt şi cu măi puţine probleme tehnologice decă�t celelălte 
soluţii evidenţiăte pă�nă ătunci.
Sugestiă ă impresionăt î �n mod deosebit membrii Consiliului de pe năvă-
ămirăl. Eră o soluţie „lă î �ndemă�nă”, căre î �n plus puteă să fie „ăjustătă”. 
A fost ăleăsă chiăr năvă-ămirăl ă ăcelei civilizăţii, căre pe ătunci eră ceă 
măi măre, î �nsă eră dejă „î �nvechită”, fiind î �n serviciu de că�tevă mii de 
ăni. Am văzut ăpoi cum ău călculăt compensăreă măsei ăcelei năve cu 
ăcreţiă prăfului interplănetăr şi ă resturilor de roci ce î �ncă măi grăvitău 
î �n jurul Pămă�ntului, pă�nă că�nd năvă ăr fi ătins dimensiuneă şi volumul 
necesăr din proiectul Ormei, pentru î �ndeplinireă scopului propus. Am 
fost uluit de complexităteă ăcelor călcule şi de soluţiile găsite pentru ă 
î �ndeplini toăte condiţiile, ăstfel î �ncă�t influenţă năvei ăsupră Pămă�ntului 
să conducă lă trănsformările căre se doreău. Dintre ăcesteă, expunereă 
doăr ă unei feţe ă Lunii către Pămă�nt ă fost extrăordinăr călculătă şi 
reălizătă, deoărece dăcă năvă ăr fi ăvut o viteză unghiulără diferită î �n 
jurul ăxei săle, expunereă completă ă suprăfeţei ei ăr fi condus lă 
implementăreă ăltor tipuri de frecvenţe ăle energiei î �n biosferă 
Pămă�ntului. Am î �nţeles că ăceăstă nu eră necesăr pentru trănsformăreă 
vieţii pe suprăfăţă plănetei, ăşă după cum eră eă dorită de către 
străvecheă civilizăţie siriusiănă. Vom ăveă dovădă efectivă ă ăcestor 
ăspecte, ătunci că�nd Lună vă î �ncepe grădăt să-şi modifice părămetrii şi 
î �şi vă ărătă lent, dăr sigur, părteă ei ăscunsă, căre î �n prezent nu este 
vizibilă.
Năvă-ămirăl căre ă devenit Lună său sătelitul ăşă-zis „năturăl” ăl 
Pămă�ntului, eră o năvă imensă. După cum mi s-ă ărătăt î �n imăgini, 
centrul năvei eră de făpt un spăţiu sferic gol, cu multe „răze” spre 
interior, ăsemănătoăre unor „ţurţuri”. Ele jucău rolul unui fel de 
„concentrători de energie”, deoărece ăm văzut cum prin ăcele „răze” se 
scurgeău lă ănumite intervăle precise de timp nişte ărce uriăşe de 
culoăre ălbă, ăsemănătoăre fulgerelor, căre se uneău chiăr î �n mijlocul 



spăţiului gol din sferă. Prin ăceăstă se creă o ănumită căntităte de plăsmă
î �n mijloc, iăr după ăceeă se extrăgeă energiă din ăceă plăsmă printr-un 
proces complicăt, pe căre nu l-ăm î �nţeles nici principiăl, şi nici 
tehnologic. Mi-ă fost î �nsă clăr că, î �n ceeă ce priveşte energiă, ei foloseău 
î �ncă de pe ătunci tehnologiă fuziunii nucleăre şi nu pe ceă ă fisiunii, căre
este utilizătă î �n prezent pe Pămă�nt (Ştiinţă ăctuălă defineşte fuziunea 
nucleără că fiind procesul prin căre două nuclee ătomice interăcţioneăză 
pentru ă formă un nou nucleu, măi greu (cu măsă măi măre) decă�t 
nucleele inițiăle. Că urmăre ă fuziunii, se produc şi ălte părticule 
subătomice, că de exemplu neutroni său părticule alfa (nuclee de heliu) 
său beta (electroni său pozitroni). Lă polul opus se ăflă fisiunea nucleără. 
Eă reprezintă procesul î �n căre nucleul unui ătom se desfăce î �n două său 
măi multe nuclee măi mici, numite produşi de fisiune, precum şi î �ntr-un 
număr oărecăre de părticule subătomice individuăle, (n.ed.)).

INTERIORUL „LUNII”
Prăctic vorbind, î �n centrul năvei siriusienii creău un „mic soăre” de 
culoăre ălb-ălbăstruie, ce ăsigură necesărul energetic ăl năvei. Năvă 
î �nsăşi ăveă o structură concentrică, pe principiul „foilor de ceăpă”. 
Văză�nd ăceăstă î �n prezentăreă hologrăfică, ăm î �nţeles măi bine scurtă 
meă „excursie” î �n interiorul Lunii, ădică ăl năvei-ămirăl, pe căre ăm 
făcut-o cu ocăziă dedublării î �n plănul eteric, despre căre ăm vorbit. 
Atunci nu ăm ăjuns pă�nă î �n „centrul de fuziune” ăl năvei, î �n spăţiul gol, 
sferic, ce concentră prin „răzele” gigăntice energiă, dăr urmărind cu 
ătenţie proiecţiile hologrăfice mi-ăm formăt o imăgine destul de clără ă 
structurii „sătelitului nostru năturăl”. I �n timpul scurt pe căre l-ăm 
petrecut „deplăsă�ndu-mă” prin interiorul Lunii, ăm remărcăt doăr 
elementele comune ce pot fi î �ntă�lnite pe năvele cosmice.
Unele dintre spăţii erău cu ădevărăt gigăntice, de dimensiuneă unor 
orăşe. Probăbil că senzăţiă de imensităte pe căre ăm ăvut-o referitor lă 
ăcele spăţii ăr fi fost şi măi ăccentuătă, dăcă ăş fi văzut totul luminăt şi 
funcţionă�nd, ăşă cum ă fost odătă, cu zeci de milioăne de ăni î �n urmă. 
Am trecut î �nsă şi prin zone mici, compărtimentăte, ăm văzut chiăr şi 
spăţii căre probăbil erău utilizăte drept locuinţe, precum şi spăţii 
dedicăte tehnicului.
Atunci, lă primă deplăsăre „ăd-hoc” î �n interiorul Lunii, nu ăm ăjuns î �n 
Măreă Sălă de şedinţe ă Consiliului de conducere ă năvei, căre s-ă 
î �ntrunit ăcolo î �n ăcele vremuri uluitor de î �ndepărtăte, ăşă după cum ăm 
putut să văd î �n imăginile de pe ecrănul hologrăfic. Nu ştiăm de existenţă 



ei, nu ăm identificăt-o şi nu ăm fost „ătrăs” spre ăcel spăţiu. Dăr, măi 
ăpoi, î �n unele din experienţele ulterioăre pe căre le-ăm reălizăt cu Eden, 
ăm dorit î �n mod specific să ăjung ăcolo şi m-ăm bucurăt să fiu mărtorul 
tăcut ăl unui spăţiu pe căre şi ăcum î �l consider î �ncărcăt cu o emoţie 
ădă�ncă, ăcel spăţiu î �n căre Ormă şi-ă prezentăt pentru primă dătă 
proiectul ei de trănsformăre fundămentălă ă vieţii pe Pămă�nt. I �n 
crepusculul enigmătic din interiorul ăcelei săli foărte mări, ăşă cum o 
percepeăm î �n plănul eteric - deoărece î �n plănul fizic totul ăr fi fost 
î �nvăluit î �n ceă măi ădă�ncă beznă - ăm rămăs î �ndelung, mişcă�ndu-mă 
î �ncet, trecă�nd prin dreptul mesei şi ăl ăcelor fotolii î �nălte şi destul de 
î �nguste, privind ărcădele uriăşe său făntă de proiecţie hologrăfică prin 
căre ăpăreău şi erău urmărite hologrămele diferitelor stădii şi versiuni 
ăle proiectului... ăm trăit de măi multe ori, cu o ădă�ncă emoţie, ăcele 
clipe unice, pentru că ele ău decis, î �ntr-un ănumit fel, chiăr viitorul 
plănetei Pămă�nt.
Vizionă�nd imăginile ce prezentău diferite zone ăle ei, mi-ăm dăt seămă 
că năvă-ămirăl fusese construită măi mult că un conglomerăt de sui-
generis „orăşe”, ce călătoreă prin spăţiu. Nu eră o compărtimentăre 
strictă, de genul celor din năvele mici şi medii, ci ăcolo există o 
ădevărătă biosferă, un cădru de viăţă foărte bine generăt şi controlăt. Am
văzut nenumărăte lifturi foărte sofisticăte şi uluitor de răpide, mijloăce 
de trănsport ăsemănătoăre cu trenurile, dăr măi sinuoăse şi măi 
ăerodinămice, precum şi vehicule zburătoăre de foărte multe tipuri, dăr 
propulsăte fără combustie. I �n perioădă î �n căre ă fost operăţionălă, năvă-
ămirăl constituiă un hăbităt foărte măre şi complex.

MARELE CATACLISM COSMIC ŞI INFLUENŢA LUI ASUPRA 
PA�MA�NTULUI
Aşădăr, eă ă fost plăsătă pe o orbită călculătă î �n jurul Pămă�ntului şi ă 
î �nceput să „ăspire” prăful cosmic ăbundent din jurul plănetei noăstre. 
Am văzut cum, î �n ăcel context, forţă ei de grăvităţie ă fost chiăr 
ămplificătă, pentru ă puteă ătrăge ăstfel că�t măi mult din prăful din jurul
Pămă�ntului. Procesul ă fost de lungă durătă, î �ncetul cu î �ncetul, prăful 
interplănetăr ă fost „ăspirăt” şi s-ă tăsăt pe î �nvelişul exterior ăl năvei 
cosmice, reăliză�nd o crustă, căre nu eră totuşi preă groăsă. Din 
ăprecierile mele, văză�nd expunerile pe ecrănul hologrăfic, ăm estimăt 
„crustă” Lunii lă ăproximătiv 20 de kilometri grosime, î �n medie, pentru 
că ăceăstă grosime văriă de lă zonă lă zonă. De pildă, ăm văzut î �n 



secţiune zone î �n căre depunerile de măterie cosmică, prin ăcreţie, ău o 
grosime mult măi măre decă�t ăltele, ăproăpe dublă.
I �n ăceă perioădă, ătă�t noul sătelit, că�t şi plănetă noăstră erău lovite 
măsiv de meteoriţi, căre proveneău de lă un cătăclism cosmic de 
ămploăre, ce ăvusese loc î �ntre Mărte şi Jupiter. Plănetă căre orbită î �n 
ăceă regiune ă Sistemului Solăr (I �n literătură de speciălităte eă este 
denumită Măldek său Tiămăt (vezi de ăsemeneă cărţile lui Zechăriă 
Sitchin). (n.ed.)) şi căre eră ceă măi măre plănetă telurică din „fămiliă” 
ăcestuiă - ăproximătiv de mărimeă lui Urănus - ă fost distrusă şi s-ă 
fără�miţăt. I �n generăl vorbind, oămenii de ştiinţă contemporăni exclud 
ăcest ădevăr şi î �l consideră că fiind doăr o „ipoteză”. Ei ău î �n vedere ălte 
„căuze” pentru centură de ăsteroizi dintre Mărte şi Jupiter, căre nu sunt 
susţinute nici măcăr din punct de vedere logic (Ună dintre teoriile 
comun ăcceptăte î �n mediul ştiinţific ăctuăl este că resturile căre compun 
centură de ăsteroizi dintre Mărte şi Jupiter sunt de făpt „rămăşiţe ăle 
unui disc proto-plănetăr”. Acesteă văriăză î �n compoziţie de lă un 
ămestec de gheăţă şi prăf pă�nă lă rocă vulcănică, făpt ce indică origini 
multiple. Explicăţiă ăr fi că o părte î �nsemnătă din ăsteroizi provine din 
„foste comete”. Descrise că „bulgări murdări” de gheăţă şi prăf, cometele
sunt obiecte singurătice, cu orbite eliptice î �n jurul Soărelui. Cercetători 
din Frănţă şi Stătele Unite ăle Americii ău reălizăt un model mătemătic 
ăl dezvoltării Sistemului Solăr, corespunzător perioădei că�nd plănetele 
de-ăbiă se formău. Potrivit simulării, plănetele mări, Jupiter, Săturn, 
Urănus şi Neptun erău mult măi ăpropiăte de Soăre. Pe măsură ce 
plănetele creşteău î �n dimensiuni, cercetătorii spun că orbitele lor ău 
devenit din ce î �n ce măi instăbile, ăstfel că, după ăproximătiv 600 de 
milioăne de ăni, Urănus şi Neptun ău fost „ăruncăte” pe ălte orbite. 
Conform scenăriului ştiinţific ăctuăl, ele s-ău ciocnit de un disc formăt 
din comete, î �mprăştiindu-le pe ăcesteă din urmă prin tot Sistemul Solăr. 
Multe dintre ele ău fost căpturăte măi ăpoi de forţă grăvităţionălă ă 
centurii de ăsteroizi, unde ău rămăs pă�nă î �n ziuă de ăstăzi. I �n opiniă 
noăstră şi dăcă vrem să fim cu ădevărăt obiectivi, ăm spune că ăceăstă 
„ipoteză” ă oămenilor de ştiinţă cuprinde măi multe elemente fănteziste 
şi improbăbile decă�t ceă ă ăutorului. I �n plus, ceeă ce ăfirmă Rădu 
Cinămăr despre plănetă Tiămăt şi exploziă ei este de ăsemeneă 
menţionăt şi î �n ălte lucrări (vezi volumele lui Zechăriă Sitchin), căre ău 
lă băză menţiuni din ăntichităte despre un ăstfel de cătăclism cosmic, 
(n.ed.)). E drept î �nsă, că, ătunci că�nd ăm vrut să văd detălii despre 
teribilul eveniment cosmic, ăcest lucru nu mi-ă fost permis. Ecrănul 



hologrăfic nu măi „răspundeă”, fiind oărecum blurăt. Eră pentru ă două 
oără că�nd mi se petreceă ăstă, după blocăjul din Cămeră Ocultă din 
Egipt, unde, de ăsemeneă nu ăm fost lăsăt să văd detălii despre ăcele 
fiinţe reptiliene. Am observăt că ăstfel de ocultări ăpăr doăr î �n două 
situăţii: fie nu există ăfinităţi personăle pentru ă se creă legătură cu 
subiectul solicităt, fie pur şi simplu ăcest lucru nu este permis de entităţi 
celeste superioăre, din răţiuni căre depăşesc î �nţelegereă noăstră.
Cu toăte ăcesteă, ăm văzut unele detălii interesănte despre ăcel măre 
cătăclism cosmic. Căm cu 65-70 de milioăne de ăni î �n trecut, ădică î �n 
perioădă î �n căre oămenii de ştiinţă ău identificăt corect că „ceva s-a 
petrecut pe Pa�ma*nt, iar dinozaurii au dispa�rut <brusc> î *n urma unui 
fenomen teribil“, ăceă plănetă ă explodăt. Dătorită dimensiunilor ei 
imense, plănetă determinăse î �n mod subtil evoluţiă dinozăurilor pe 
Pămă�nt, î �n speciăl prin influenţă grăvităţiei şi ă rădiăţiei gigăntice pe 
căre o ăveă. După ce ă explodăt, ă dispărut şi susţinereă subtil energetică
î �n procesul de dezvoltăre ă ADN-ului dinozăurilor.
Teoriă oămenilor de ştiinţă este î �nsă căm trăsă de păr. A spune că din 
căuză impăctului devăstător cu un meteorit de mări dimensiuni, 
dinozăurii de pe Pămă�nt ău fost exterminăţi î �n totălităte, este căm mult. 
Atunci, cum se explică făptul că s-ău descoperit oseminte de dinozăuri 
căre ău trăit chiăr şi după 5-10 milioăne de ăni de lă ăcel cătăclism 
plănetăr? î �n reălităte, ăşă cum mi s-ă ărătăt î �n imăgini elocvente, 
dinozăurii ău dispărut grădăt, nu neăpărăt din căuză impăctului cu 
mărele meteorit, ci dătorită făptului că ADN-ul lor nu măi eră susţinut de
energiă specifică ă plănetei dintre Mărte şi Jupiter, căre ă explodăt. 
Structură măcromoleculei s-ă „uzăt”, ă „decăzut”, iăr speciile de 
dinozăuri căre măi rămăseseră pe Pămă�nt ău dispărut î �n timp.
Totuşi, ău fost făvorizăte ălte specii de ănimăle, căre erău susţinute 
energetic de influenţele subtile ăle celorlălte plănete, lă căre s-ău 
ădăugăt şi modificările climătice căre ău intervenit î �n ăceă perioădă. 
Noul sătelit ă ăjutăt lă căptăreă unei părţi semnificătive ă frăgmentelor şi
resturilor de măterie şi rocă ce ău provenit (Oămenii de ştiinţă 
contemporăni cred că este vorbă despre impăctul Pămă�ntului cu un 
meteorit uriăș, căre ă ăvut diămetrul de ăproximătiv 10 km, undevă î �n 
Peninsulă Yucătăn, î �ntre Mexic și Guătemălă de ăzi, î �n zonă numită 
Chicxulub. (n.ed.)) din măreă explozie ă plănetei dintre Mărte şi Jupiter, 
ătenuă�nd î �n măre părte efectul impăcturilor devăstătoăre cu Pămă�ntul. 
S-ă evităt ăstfel distrugereă unei î �nsemnăte părţi din biosferă plănetei, 
căre ăr fi putut ăveă loc dăcă noul sătelit nu ăr fi fost pe cer. Astfel, 



năvă-ămirăl ă civilizăţiei siriusiene din ăcele timpuri ă devenit ceeă ce 
noi ăstăzi numim Lună.

Alte plănete ău căpturăt de ăsemeneă părţi semnificătive din măreă 
plănetă distrusă de explozie său chiăr săteliţi ăi ăcesteiă, căre ău fost 
„furăţi”, devenind ăstfel săteliţi ăi ăltor plănete din Sistemul Solăr. Un 
exemplu este Jupiter, căre, după cum mi s-ă ărătăt î �n imăgini, prezintă 
chiăr o ănomălie î �n ăcest sens. I �n mod normăl, o plănetă ăre „străturile” 
de săteliţi î �ntr-o ordine bine stăbilită, ădică cei măi ăpropiăţi de eă sunt 
săteliţi de dimensiuni mici, ăpoi pe orbitele de mijloc urmeăză săteliţii 
de dimensiuni mări, iăr pe orbitele măi î �ndepărtăte de plănetă găsim din 
nou săteliţi de dimensiuni mici. I �n căzul lui Jupiter se constătă î �nsă 
existenţă unor săteliţi mări chiăr şi dincolo de ăl doileă străt de săteliţi 
mici, căre nu puteău ocupă ăcele orbite decă�t dăcă erău „căpturăţi” din 
spăţiu.

Un ălt exemplu, după cum ăm văzut î �n imăgini, este reprezentăt de cei 
doi săteliţi ăi lui Mărte - Phobos şi Deimos - căre, î �n reălităte reprezintă 
două mări frăgmente din plănetă ce ă explodăt, fiind măi ăpoi ătrăse pe 
orbite î �n jurul Plănetei Roşii (Marte. (n.ed.)). Măi mult, oămenii de 
ştiinţă - şi nu doăr ei - ăr trebui să-şi pună î �ntrebăreă de bun simţ: cum e 
posibil că î �ntr-o centură de ăsteroizi, că ceă dintre Mărte şi Jupiter, 
rezultătă său nu din exploziă ăcelei plănete, să existe nenumărăte resturi 
de dimensiuni modeste şi totuşi, printre ăcesteă, să existe şi nişte 
plănetoizi său ăsteroizi măsivi, precum Ceres său Vestă, de dimensiuni 
ăpreciăbile (Ceres are diametrul de 945 km, iar Vesta are diametrul de 525 
km. Exista� î *nca� doi asteroizi de ma�rimi apropiate de acestea, Pallas şi 
Hygiea, fiecare dintre ei ava*nd diametrul cuprins î *ntre 350 şi 550 km. Aceste
corpuri cereşti (Ceres este considerat un planetoid) formeaza� cam juma�tate 
din masa î *ntregii centuri de asteroizi dintre Marte şi Jupiter, care consta� î *n 
milioane de resturi şi fragmente de roci, gheaţa� şi materie, (n.ed.)) şi cu 
formă sferică? De unde ăceăstă discrepănţă? î �n reălităte, ei sunt săteliţi 
ăi fostei plănete, căre nu ău fost „expulzăţi”, ci ău rămăs î �n zonă 
interplănetără respectivă.

APARIŢIA FLORILOR PE PA�MA�NT
După ce noul sătelit „şi-ă intrăt î �n ătribuţii”, pe Pămă�nt ău î �nceput î �n 
mod grădăt să ăpără plăntele cu flori. Aceăstă reprezentă dejă o 
modificăre semnificătivă ă florei lă nivelul plănetei. Săltul pe ăcest nivel 



s-ă produs î �n speciăl pentru că ăcţiuneă ărgintului din plănte ă fost 
puternic influenţătă de făptul că Lună eră prezentă pe cerul plănetei. 
Ormă semnălăse dejă î �n cercetările ei prezenţă î �n căntităţi mări ă 
cuprului, ăurului şi ărgintului î �n plăntele de pe Pămă�nt, î �năinte de 
plăsăreă Lunii pe orbită ei î �n jurul Pămă�ntului. I �n conformităte cu 
călculele reălizăte de echipele ştiinţifice de pe năvă-ămirăl, influenţă 
Lunii eră dinămică, iăr î �n plus de ăceăstă, uriăşă năvă-ămirăl şi-ă 
schimbăt de măi multe ori poziţiă făţă de Pămă�nt, lă ănumite intervăle 
de timp, î �n conformităte cu necesităteă influenţelor subtile ăstrăle, căre 
proveneău de lă celelălte corpuri cosmice principăle, stele său plănete 
(Unii filosofi din antichitate, cum ar fi Democrit şi Anaxagora, menţioneaza� 
î *n scrierile lor ca� a existat o perioada� î *n istoria omenirii, î *n care Luna nu a 
mai putut fi va�zuta� noaptea pe cer. (n.ed.)).
Legăturile biochimice din plănte pe căre Lună le-ă provocăt î �n timp, prin
influenţă ei energetică subtilă, ău dus lă ăpăriţiă şi dezvoltăreă florilor 
pe Pămă�nt. Primele flori ău ăpărut lă căctuşi, deoărece ăceştiă erău cei 
măi numeroşi pe plănetă lă ăceă vreme. Am văzut cum î �n primele făze 
ău ăpărut un fel de petăle cărnoăse, după căre ăcesteă s-ău dezvoltăt 
pă�nă ău ăjuns lă stădiul florilor, ăşă cum le cunoăştem î �n zilele noăstre. 
Abiă după ce ăceăstă trănsformăre fundămentălă î �n viăţă vegetălă - şi 
implicit ănimălă - pe plănetă noăstră s-ă î �ncheiăt, gigăntică năvă s-ă 
stăbilizăt pe orbită ăctuălă, ăvă�nd cărăcteristicile pe căre le cunoăştem 
ăstăzi.

SAVOAREA TIMPULUI
Aici prezentăreă pe ecrănul hologrăfic s-ă î �ntrerupt brusc, lăsă�ndu-mă 
ăproăpe î �ntr-o stăre de reverie. Simţeăm că nu eră vorbă doăr de ineditul
informăţiei, ci şi despre influenţă subtilă foărte fină ă timpului extrem de 
î *ndepa�rtat, lă căre ăvusesem cumvă ăcces indirect prin ăceă prezentăre. 
Aceăstă ă lăsăt î �n fiinţă meă un „gust” ăpărte, ăctivă�nd î �n mine emoţii 
profunde şi nebănuite.
I �n cele din urmă mi-ăm luăt rămăs bun de lă bărbătul din Apellos şi de lă
echipă de ăcolo, î �ndreptă�ndu-mă spre Băză Alphă. Că�nd ăm ăjuns, după 
că�tevă ore, Cezăr ă văzut că sunt destul de tulburăt. Nu eră nevoie să-i 
spun cevă, ă intuit imediăt căuză. Mi-ă ădus un ceăi căld şi ăm mers 
ămă�ndoi î �n clădireă unde se ăflă Eden. I �n sălă elegăntă şi foărte 
tehnologizătă m-ăm simţit măi bine. Cred că ceeă ce doreăm de făpt eră 
să „merg” eu î �nsumi î �n ăcele timpuri ăncestrăle, să ăm senzăţiă trăirii 
efective ă ăcelor vremuri colosăl de î �ndepărtăte.



Imăginile de pe ecrănul hologrăfic î �mi sădiseră sămă�nţă dorului de ăcele 
locuri şi timpuri, iăr ăcum î �mi rămă�neă doăr să o dezvolt cu grijă cu 
ăjutorul „măşinii spăţiului şi ă timpului”. Nu ăm reuşit î �ncă pă�nă î �n ăcest
moment, dăr ăltcevă s-ă petrecut cură�nd după ăceeă, cevă căre mi-ă 
hrănit sufletul cel puţin lă fel de mult. Am privit prin geămul foărte lărg 
cerul negru ăl nopţii reci şi limpezi, cu stelele ce-mi strecurău î �n suflet 
picături de nostălgie dulce. Mi-ăm ădus ăminte de un moment 
ăsemănător, cu ăni î �n urmă, că�nd emoţiă unor depărtări neştiute mă 
cuprinsese î �n ăcelăşi loc, lă Băză, după tulburătoăreă povestire ă lui 
Cezăr despre profesorul Constăntin şi peşteră Tronurilor de Aur. Atunci, 
lă fel privisem stelele cu dor nespus, lă fel le ăduceăm î �n suflet şi ăcum. 
Nu bănuiăm, î �nsă, că sperănţele î �mi vor fi î �ndeplinite măi cură�nd decă�t 
mă ăşteptăm.
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