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Sufletul în culorile lui 
Lüscher 

(Triade Color Test) 
 

de Corrado Malanga 
 
 Diagnosticarea Lüscher prevede achiziționare de-acum binecunoscutului 
Test al Culorilor, în versiunea sa completă (Marele Lüscher). Diagnosticarea 
Lüscher, inventată în 1947 îi datorează faima sa unei serii de caracteristici care o 
fac să fie un instrument agreabil, comod, fiabil, complet și foarte folositor în 

individualizarea strategiilor terapeutice. 
http://supervert.com/shockwave/colortest/  
http://www.sewanee.edu/chem/chem&art/Detail_Pages/ColorProjects_2003/Nennstiel/  
 
 Se accesează diverse nivele interpretative: psihosomatic, 
comportamental, dinamic, fotografiind preferințele față de 
anumite culori comparativ cu altele, pe o scară care merge de la 
stânga(culoarea preferată) la dreapta (culoarea cea mai puțin 
preferată). În test, Lüscher nu menționează nimic despre o relație 
care poate exista între poziția culorii preferate și culoarea în sine. 
Cu alte cuvinte, omite un parametru spațial care teoretic este 
foarte important.  
 De exemplu, în divinația în Tarot, dar și cea I Ching, nu 

sunt importante pentru prezicător doar cărțile care sunt trase, dar și poziționarea lor 
pe masă, în spațiul real pe care acestea le vor ocupa, la fel ca în cazul poziției 
scoicilor aruncate pe jos de un șaman, a petelor de ulei din apă sau a zațului de 
cafea din ceșcuță. Teoretic, semnificația în legătură cu forma lucrurilor pe baza 
cărora se fac previziuni  este strâns legată de poziția pe care o vor ocupa acestea în 
spațiul crucii lui Pulver. 
 Lüsher poziționează cărțile de la stânga spre dreapta și asta înseamnă că 
culorile alese vor descrie situația arhetipică a începutului, a temei natale ar spune 
astrologii, a punctului de început al timpului. Spus în termeni diferiți, testul este 



aplicabil pentru că este aproape atemporal și descrie situația ta actuală în afara 
spațiului și a timpului.  
 Testul nu prevede viitorul și nici nu vorbește despre trecutul tău, dar 
fotografiază starea actuală a subiectului.  
http://www.luscher-color.com/italiano/biographie_italiano.htm 
 

 
 
 Cele două axiome lüscheriene definesc culoarea (acea culoare Lüscher,  
determinată, cu o lungime de undă exactă, cu un grad de luminozitate și de 
saturație foarte bine determinate) ca fiind un stimul obiectiv, independent de 
cultură, de sex, de vârstă. Adică, culoarea roșu-Lüscher i se prezintă orișicui ca un 
stimul  excitant.  A doua  axiomă  este  oferită  de  răspunsul  subiectiv datorat  
stării psico-vegetative personale față de culoare. Deci, la un stimul obiectiv  
răspundem cu o atitudine subiectivă.  
 Cu alte cuvinte, culoarea este considerată răspuns la un stimul sau un stimul 
care creează un răspuns o pe bază ideico-simbolică, care este identică pentru toți. 
Dar în ambele cazuri, o astfel de culoare este interpretată de minte, care îi poate 
altera interpretarea - fie de la arhetip la culoare, cât și de la culoare la arhetip. 
Atunci se dă de-o parte mintea, care tinde să modifice interpretările și traducerile 
interne ale stimulilor sufletului sau spiritului spre corp și viceversa, în funcție de 
bagajul cultural al subiectului, cu toate că mecanismul arhetipic care leagă culoarea 
de emoție este mereu același, atât în cazul bărbaților, cât și cazul femeilor, a 
animalelor și a extratereștrilor.  
 Atunci trebuie să ne așteptăm ca, de exemplu, bărbații și femeile să dea 
răspunsuri diferite din punct de vedere statistic la aceiași stimuli externi, stimul 
care sunt diferențiați în interiorul bărbatului și al femeii astfel încât să producă 



alegerea unor culori diferite, fie pe baza culturii mentale (capacitatea de a 
transforma arhetipul în imagine și viceversa) cât și datorită stimulilor emotivi 
legați de activitatea lobului drept al creierului.  
 Masculii, refuzând violetul, au favorizat roșul și verdele, mutând baricentrul 
spre activitate, competiție, confirmarea propriei persoane și a identității lor. În 
acest context deja se vede cum este penalizată notabil lumea creativă și sensibilă a 
masculilor în favoarea exactității, concreteții, acțiunii, materialității, succesului, 
evidențiind deja diferența dintre sexe, direcțiile psihismului masculin și feminin, al 
lui Anima  și Animus (concept jungian n.t.). Astfel se exprimă Nevio Del Longo, 
directorul Institutului Italian "Max Lüscher" într-un articol cu titlul 
"Diagnosticarea Lüscher și Testul copacului (K. Kock). Exemplu de corelație și  
complementaritate între test, hârtie și creion și Testul Culorilor lui Lüscher la 
vârsta evoluată", publicat în revista "Psihologia" din 6 aprilie 2008.  
 
 Ne-am putea întreba de ce axele carteziene ale lumii lui Lüscher definesc o 
lume formată din patru culori și nu din trei, ca tricromia universală din fizică. De 
fapt, culorile fundamentale sunt trei și lungimile lor de undă sunt fundamental 
echidistante între ele. Aceste culori sunt albastrul, galbenul și roșul, dar ochiul 
nostru are un aparat tristimulus care este însă legat de albastru, verde și roșu. 
Astfel, scara cromatică a percepțiilor noastre conține o alterație față de realitatea 
fizicii. Lüscher nu își dă seama de acest factor, dar inconștient trebuie să țină cont 
de acest aspect. Cu alte cuvinte, între galben și verde există o diferență care 
reprezintă ceea ce este comparat cu o distorsiune a hărții teritoriului, datorată 
tocmai simțurilor noastre înșelătoare, mai ales a minții reprezentată de culoarea 
verde.  
 Dintr-un punct de vedere neurolingvistic am putea spune că noi tindem să 
avem o viziune distorsionată a triadei noastre, unde mintea este cea păcălită și unde 
galbenul este interpretat ca verde (Mintea minte n.a.). Deci, după părerea lui 
Lüscher, la vederea unor culori și a unor combinații cromatice se generează un 
răspuns comportamental exact, emotiv, fizic, astfel încât predilecția sau refuzul 
pentru o culoare determinată pot dezvălui trăsături de caracter și tendințe emotive 
în ceea ce privește viața afectivă și relațională, ținând cont că preferința arătată 
pentru fiecare culoare și reacțiile pe care le provoacă în subiect se schimbă în 
funcție de individ și de diferitele momente ale aceluiași individ - pe scurt, culorile 
vorbesc despre noi, oferind informații exacte despre nevoi, dorințe, refuzuri, frici, 
fiind suficient să descifrezi mesajul.  
 Deci este evident că testul culorilor nu este influențat prea mult de parametri 
vârstă sau sex, ci  de prezența sau absența sufletului, de viziunea mai mult sau mai 
puțin integrată pe care sufletul o are față de lumea în care s-a scufundat și de 
raporturile pe care acesta le are cu spiritul și mintea.  



  
 Nu am găsit date statistice despre interpretarea testului lui Max Lüscher cu 
privire la stângaci, unde poziția cartonașelor colorate urmează aceeași spațialitate 
descrisă de noi, de la stânga spre dreapta, din trecut spre viitor. Suntem de părere 
că trebuie efectuată rapid o investigație în această direcție, pentru a evidenția că în 
acest caz scala preferințelor cromatice poate suferi alterări puternice și 
semnificative.  
 De fapt, ochiul stâng este cel care alege și poziționează culorile, iar acest 
ochi este conectat cu precădere la percepția emisferei drepte.  
 În acest context, testul Lüscher pare a fi un test care este în general oglinda 
inconștientului sufletului și nu a subconștientului spiritului, cel puțin conform 
canoanelor grafologice moderne.  
 
 
 Reprezentarea spațială a culorii 
 
 
 Dacă Pulver are dreptate, trebuie să verificăm cum este descrisă arhetipic și 
inconștient scara cromatică de către oameni.  
 Acest mod de a descrie spațialitatea culorii va fi inconștient și arhetipic, deci 
va răspunde unor canoane reale.  
 Ne-am dat seama că scara cromatică este mereu descrisă așezând culoarea 
albastră în stânga și culoarea roșie în dreapta.  
 

 
 
 Din punctul nostru de vedere acest lucru se întâmplă inconștient pentru că 
emisfera dreaptă, adică locul unde sufletul își manifestă prezența sufletească, este 
legată puternic de culoarea albastră, iar când această culoare îi este prezentată 
subiectului, este mereu percepută de ochiul stâng dacă această culoare se află în 
fața noastră.  
 De exemplu, în exercițiul de simulare mentală denumit SIMBAD, când 
cerem să se vizualizeze sufletul, spiritul și mintea, acestea iau în fața noastră 
aceeași poziție pe care o vedeți reprodusă în scara colorimetrică propusă de noi, cu 



albastru în stânga (sufletul), roșu în dreapta (spiritul) și mintea în centru (verde) - 
stângacii tind să producă o situație spațială speculară (invers, ca în oglindă n.t).  
 Însă când în SIMBAD sufletul se așează lângă noi, pe aceeași linie, atunci 
trece în dreapta noastră.  
 Astfel, spiritul tinde să ocupe o poziție în stânga și mintea rămâne în centru. 
Cu alte cuvinte, culorile și părțile corespondente din noi  ocupă, când sunt în fața 
noastră, locurile în relație cu organele prin care sunt percepute, dar lângă noi se 
poziționează nu ca organele care le percep, ci unde acestea sunt așezate în 
realitatea virtuală (Sufletul la dreapta și Spiritul la stânga, exact ca emisferele care 
le corespund). 
 

 
 
 
 În mod analog, pe o scală spațială verticală, care de altfel reprezintă în mod 
arhetipic axa energiei, iată că culoarea albastră se află jos iar galbenul sus, 
respectând diverse concepte arhetipice amestecate unele cu altele.  
 De exemplu, culoarea percepută ca deschisă este mereu sus pentru că din 
punct de vedere cultural și popular se crede că energia este legată de parametrul 
"înălțime".  
 În schimb, în convențiile fizico-chimico-matematice , energia potențială este 
văzută ca o îndoire în jos a spațiului și a timpului și are în mod convențional un 
semn negativ (culoarea albastră este cea care corespunde în mod real unei lungimi 
de undă mai mici, deci și unei energii mai mari). Este evident că în acest context 
parametrul pozițional (lungimea "de undă") este cel important din punct de vedere 
arhetipic.  
 Când lumea desenează culorile, le așează într-un spațiu exact fără să-și dea 
seama că face acest lucru arhetipic, crezând că face acest lucru spontan, urmând 
regulile pe care le-a învățat la școală.  



 În realitate, regula este manipulată și influențată foarte puternic de 
convingerea arhetipică înnăscută din interiorul inconștientului nostru.  

 
 
 Stângacii tind să răstoarne aceste poziții pe axa X, dar tind să le păstreze 
neschimbate pe cele de pe axa Y. 
 Pe baza acestor observații ne puteam gândi să construim un test care să ne 
ofere informații despre starea sufletului, a minții și a spiritului, în funcție de poziția 
și culoarea pe care acestea o au în simularea SIMBAD, dar și atunci când sufletul 
apare în timpul tehnicii numită Flash Mental Simulation. 
 În funcție de culoarea reprezentativă a sufletului se putea deduce care era  
cantitatea de albastru, analizând nu doar culoarea, ci și încercând să obținem de la 
subiectul care își descrie partea sufletească o măsurare a intensității radiației 
apărute în simularea sa. Dar poate se putea face și mai mult.  
 Se putea crea un test, pe lângă testul SIMBAD, care să ne permită să 
obținem o măsurătoare arhetipică a stării triadei (Suflet, Minte și Spirit) pe o bază 
cromatică legată de percepția propriului sine. 
 Deci, i se cere subiectului, după ce i s-a explicat foarte bine ce sunt 
sufletul, mintea și spiritul, să-și imagineze o cameră întunecată, unde sunt 
vizualizate doar lucrurile colorate, și să-și imagineze trei sfere luminoase, fiecare 
dintre ele conținând o parte din propriul sine.  



 Cele trei sfere vor avea o culoare, o poziționare, o intensitate a culorii și o 
dimensiune proprie fiecăreia.  
 I se cere subiectului să observe camera și cele trei sfere ca și cum le-ar vedea 
de sus, reținând dimensiunea, intensitatea culorii și culoarea în sine.  
 Apoi i se cere subiectului să pună litera A pe secțiunea care corespunde 
culorii Sufletului, M pe secțiunea care amintește de culoarea Minții și S pe cea a 
Spiritului utilizând matricea de culori prezentată mai jos. 
 

 
 
 Apoi i se va cere subiectului să deseneze aceste trei sfere pe o suprafață 
colorată adecvată.  
 



 
 
 Subiectul va trebui să deseneze sferele ca pe niște cercuri, acestea având 
dimensiunile pe care le-a vizualizat în simularea mentală, poziționându-le în 
punctul de pe suprafață care amintește de aceeași culoare pe care a perceput-o 
pentru suflet, minte și spirit.  
 În timp ce în prima etapă se va cunoaște culoarea celor trei componente, dar 
în care subiectul nu este influențat de parametrul spațial, în a doua etapă 
subiectului i se cer lămuriri cu privire la mărimea celor trei componente ale triadei 
și despre poziția spațială a triadei într-un context colorimetric.  
 Se observă că poziția pe care cele trei componente o vor lua pe cartonașul 
colorimetric radial nu are nimic de-a face cu poziția pe care acestea o iau în camera 
simulării mentale, când sunt percepute de sus, chiar dacă ne așteptăm la o puternică 
confirmare pozițională în majoritatea cazurilor analizate. În acest context, nu sunt 
utilizate culorile propuse de Lüscher, ci folosim toată scara cromatică accesibilă 
ochiului uman, având astfel la dispoziție mii de variații potențiale.  
 Apoi i se va cere subiectului să unească mental cele trei sfere într-o singură 
sferă și să observe culoarea pe care aceasta o are. În această etapă se pot afla 
informații despre tipul de triadă pe care o poate obține subiectul supus testului.  
 În timpul efectuării testului va fi necesar să-i spuneți subiectului doar că 
trebuie să-și imagineze o cameră total întunecată în care există trei lămpi în formă 
de sferă, care la ordinul nostru trebuie să se aprindă, ca apoi să putem observa ce 
culoare au. Prima lampă care se va aprinde va fi cea a minții, apoi cea a spiritului și 
ultima va fi cea a sufletului. I se va spune subiectului că lămpile pot să fie de orice 
culoare dorește, chiar și negre - este important ca acest concept să fie repetat cu 



insistență, pentru că vizualizarea unei părți sufletești ipotetice negre ar putea 
însemna absența acesteia sau dacă intensitatea culorii nu este puternică poate 
indica o stare de sănătate mai puțin bună sau de integrare în triadă.  
 
 
 Recapitulând 
 
 
 Dacă doriți să faceți Triade Color Testul (TCT) unui candidat ipotetic, 
trebuie urmați anumiți pași, care sunt prezentați în continuare: 
 I se cere subiectului să vizualizeze o cameră total întunecată, unde i se va 
spune că se aprind trei lămpi colorate care au formă sferică, corespunzând minții 
sale, spiritului său și sufletului său, acestea fiind poziționate în jurul 
observatorului.  
 I se va spune că lămpile pot avea orice culoare, chiar și negru, dar în acest 
caz lămpile nu vor fi vizibile pe fundalul întunecat al camerei.  
 I se va spune să aprindă prima lampă, care corespunde minții, apoi a doua, 
care corespunde spiritului și în sfârșit pe a treia, care corespunde sufletului.  
 I se va spune subiectului să memoreze culoarea, poziția, mărimea (indicate 
de un număr pe o scară de la 1 la 10) și intensitatea luminii (indicată tot de un 
număr de la 1 la 10) celor trei lămpi sferice.  
 I se va cere și să observe camera de sus, având grijă să rețină dispoziția 
radială a celor trei lămpi luminoase.  
 I se va cere să unească cele trei lămpi și să observe culoarea lămpii finale.  
 Apoi i se va cere să completeze cartonașul cu matricea culorilor și cartonașul 
cu poziția radială a culorilor.  
 Să prezentăm în continuare un exemplu ipotetic al unui rezultat posibil 
reprezentativ a celor trei componente ale triadei din camera neagră, identificate în 
desen cu trei stele colorate.  
 



 
 
 Analiza formei, a culorii și a intensității, pe lângă poziționările respective ale 
celor trei surse de culoare, vor fi foarte ușor de interpretat din punct de vedere 
arhetipic.  
 Vom reveni asupra acestui aspect al testului cu altă ocazie, când vom oferi și 
regulile pentru interpretarea specifică și aprofundată a testului.  
 Testul ar trebui să fie capabil să determine stângăcia latentă care poate exista 
în subiect, prezența sau absența sufletului, raportul dintre suflet, minte și spirit, 
diferitele nivele de conștiință ale fiecărui element și proveniența părții sufletești (de 
la primul sau de la al doilea Creator), unde sufletul a fost prezent, așa cum am 
descris deja în studiile precedente, care  poartă numele de Geneza I și Geneza II.  
http://www.corradomalanga.vacau.com/  
http://humano-x.blogspot.ro/ 
http://piatracubica.blogspot.ro/ 
extraterestriiprintrenoi.wordpress.com 
https://www.facebook.com/pages/Corrado-Malanga-in-limba-romana/136461486555744 
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Triade Color Test (TCT) 
- metodologie interpretativă - 

 
 În baza celor expuse în capitolul precedent, nu ne rămâne decât să expunem 
parametri care guvernează interpretarea corectă a testului triade color test. 
 Pentru a face asta vom folosi anumite exemple care vor facilita înțelegerea 
testului, lucrând cu răspunsurile ipotetice ale unor subiecți.  
 
 
 Testul și stângăcia latentă  
 
 
 Pe baza celor expuse precedent trebuie să prezentăm răspunsurile pe care 
tind să le dea subiecții supuși testului din punct de vedere statistic.  
 În urma analizei multor teste de autoevaluare (TAV) am putut constata că 
fenomenul de ambidextrie este relaționat cu fenomenul răpirilor extraterestre. Toți 
răpiții sunt ambidextri. Motivul pentru această ambidextrie puternică și latentă, 
chiar dacă uneori nu este recunoscută de subiectul care se supune testului, se 
datorează problemei existenței unor copii de-ale corpului răpitului. Să reamintim 
aici că fiecare răpit posedă niște copii de-ale sale lipsite de suflet, de minte și de 
spirit, care, ca niște Golem, sunt utilizate pentru diferite acțiuni, fie ele de ordin 
extraterestru sau militar. Copia este construită ca o oglindire a subiectului. Cu alte 
cuvinte, este construită ca o imagine speculară a subiectului. Acest fapt produce o 
problemă la nivel de identificare a lobului stâng și a lobului drept ale creierului, 
care sunt opuse față de cele ale originalului. Vom reveni cu aprofundări despre 
această problemă și despre implicațiile chimico-fizice cât mai curând posibil.  
 Când partea sufletească ajunge în copia care este folosită în activitățile 
militare ca super-soldat, se descoperă că o astfel de copie este stângace față de 
original și împușcă de exemplu cu mâna stângă.  
 Sufletul, când se întoarce în corpul său original, după ce a dat viață copiei și 
eventual a regenerat-o, va purta cu sine cunoașterea că anumite lucruri făcute în 
"mediul copie" sunt efectuate invers față de cum le efectuează de obicei subiectul 
original.  



 Astfel, dacă unui răpit dreptaci i se cere să tragă cu arma, chiar dacă nu a 
mai folosit niciodată o armă, acesta va lua arma cu mâna stângă și va trage tot cu 
aceasta. Și invers dacă răpitul este stângaci, adică ar trage cu dreapta.  
 Subiectul nu își să seama de această discordanță decât dacă i se întâmplă în 
viață să efectueze, chiar și din greșeală, o operațiune pe care de obicei o efectua 
copia. În acel caz răpitul descoperă, spre uimirea sa, că tinde să utilizeze mâna pe 
care nu o folosește în mod normal, adică pe cealaltă.  
 Despre tehnologia care conduce la construcția unei copii speculare (în 
oglindă) față de corpul original vom reveni cu un articol care să dezbată exact 
această problemă.  
 Mai trebuie precizat că există subiecți stângaci care nu știu că sunt stângaci. 
Sunt subiecți care, deși au lobul stâng situat în partea dreaptă a cutii craniene, au 
fost îndemnați să folosească artele așa cum ar face un dreptaci și în timp au pierdut 
familiaritatea cu stângăcia lor. Dacă un stângaci este constrâns să devină dreptaci, 
în el se produce un fel de ambidextrie latentă, dar este posibil și să faci un dreptaci 
stângaci. Acestor oameni nu li se poate muta lobul drept în partea stângă a cutii 
craniene. Adică, un stângaci va rămâne stângaci pentru tot restul vieții, chiar dacă 
nu știe că este stângaci.  
 Pe când testul culorilor aplicat triadei, fiind un test arhetipic, ne oferă 
informații concrete despre poziția spiritului, a sufletului și a minții, într-un mod 
absolut personal și real.  
 În acest context, în timp, dreptaciul trebuie să perceapă sufletul, dacă acesta 
este poziționat în spatele său în camera întunecată, la dreapta, spiritul la stânga și 
mintea în fața sa, pe când un stângaci le va percepe în mod reflectant (ca și cum le-
ar vedea în oglindă n.t.) 
 

 
        Testul unui dreptaci             Testul unui stângaci 
 
 
 



 
 Să ne amintim că dacă cele trei sfere ar fi fost în vizualizare toate trei 
vizibile și în fața noastră, atunci pozițiile sufletului și spiritului, cu lămpile 
corespondente aprinse, ar fi inversate, la fel ca în exemplul următor: 
 

 
 Cele două răspunsuri sunt identice, luând ca punct de observație centrul camerei și 
privind către minte (în acest caz mintea având culoarea verde).  
 
 
 Starea de sănătate a sufletului, a minții și a spiritului 
 
  
 Starea de sănătate a sufletului, a minții și a spiritului este proporțională cu 
îndepărtarea de situația arhetipică standard, în care sufletul este albastru, spiritul 
roșu și mintea verde, toate poziționate echidistant față de centrul camerei 
întunecate.  
 Cu alte cuvinte, culoarea va fi cea care va arăta pe scara cromatică distanța 
față de situația ideală. În acest context, ceea ce va conta va fi tipul de intensitate al 
culorii asumate în locul celei standard. De exemplu, un suflet bolnav în prezența 
unui spirit foarte activ față de un standard normal vor apărea ca în ilustrația 
următoare, unde în stânga avem o situație ideală și în dreapta sfera sufletului apare 
întunecată, în locul celei a spiritului, care este extrem de luminoasă (ori pentru că 
refractă, ori pentru că reflectă mai mult lumina). 
 Din punct de vedere arhetipic, a interacționa cu lumina are o semnificație 
profundă. A absorbi toată lumina și a nu arunca în afară decât foarte puțină radiație 
înseamnă - a fi sclavii voinței altcuiva, a se lăsa subjugat, dar și a-i utiliza pe alții 
pentru a lua totul de la ei fără a da nimic în schimb. Pe când a fi strălucitori și 
colorați înseamnă a fi dătători și posesori de viață. 
 



 
 
  
 
 Gradul de preponderență în triadă  
 
 
 Într-o situație normală, sufletul, mintea și spiritul trebuie să aibă sferele de 
aceeași mărime, dar unde comandă sufletul sfera sa va fi mai mare decât cea a 
spiritului și a minții. Tot așa se întâmplă și cu celelalte componente ale triadei.  
 În următorul exemplu avem situația unui subiect stângaci care și-a dezvoltat 
mai mult partea  masculină, în defavoarea celei feminine, un subiect rațional, dar 
lipsit de creativitate.  
 

 
 
 
 
 Gradul de conștiință a celor trei elemente   
 
 



 Un alt parametru care are o oarecare semnificație în test este distanța față de 
centru, adică apropierea celor trei sfere de centrul camerei, centrul reprezentând 
conștiința totală de sine.  
 În următorul exemplu este răspunsul unui dreptaci care este conștient că este 
suflet, dar este mai puțin conștient de partea sa masculină (spiritul) și cu puțină 
parte mentală. O persoană care face lucrurile fără să se gândească, care nu are idee 
de timp, care mereu întârzie, care este mai feminină decât masculină, dar fără a 
avea vreo legătură cu realitatea de toate zilele. Din anumite puncte de vedere ar 
părea a fi o persoană pe care nu te poți baza, pentru că trăiește senzațiile vieții fără 
a ști să și le explice.  
 Și în acest caz, ca și în altele, subiectul este dezechilibrat datorită 
distanțărilor foarte diferite pe care le au sferele față de centru, adică față de 
conștientizarea propriei ființe.  
 

 
 
 A te simți mai apropiat de suflet înseamnă a fi, până la un punct, mai 
predispus la un comportament sufletesc, unul mai puțin rațional, dar asta nu 
înseamnă că sufletul este cel care comandă (mărimea sferei sufletului) ci că 
subiectul se simte mai asemănător sufletului, chiar dacă cel care comandă este 
spiritul sau mintea (sferele corespondente acestora sunt mai mari). Însă strălucirea 
sferelor, cum am mai subliniat înainte, ne ajută să ne dăm seama de nivelul de 
conștiință de sine pe care le au cele trei componente, deci nu ne arată cât de 
conștienți suntem noi de ele - acest parametru fiind legat de apropierea sferelor față 
de centru. Suntem conștienți de suflet, de spirit sau de minte cu cât acestea sunt 
mai apropiate de noi, adică de centru.  
 
 
 Contaminarea triadei 
 
 



 Am subliniat deja că devierea de la simbolismul arhetipic a celor trei culori 
are de-a face cu descrierea unei situații de echilibru și fiecare variație de culoare, 
de formă, de distanță, de strălucire reprezintă o problemă pentru subiectul care 
descrie o asemenea situație. Astfel, sufletul, spiritul și mintea pot apărea ca având 
culori diferite de cele standard (RGB - adică roșu, verde și albastru). O astfel de 
variație este înțeleasă ca o perturbare a sistemului, sau ca pe o îndepărtare spectrală 
fie spre dreapta, fie spre stânga față de baricentrul culorii prestabilite. Sufletul se 
mută din punct de vedere colorimetric spre minte sau spre spirit?  
 Ideea de bază este următoarea: atunci când o culoare nu corespunde cu 
componenta pe care o examinăm, aceasta încearcă să se comporte mai mult ca altă 
componentă. Să dăm un exemplu. Mintea este albastră în loc să fie verde? 
Înseamnă că mintea încearcă să se comporte ca sufletul.  
 Spiritul este galben în loc să fie roșu? Este vorba de un spirit care este atras 
de raționalitatea minții. Un spirit roșu este un luptător, dar un spirit galben este un 
calculator.  
 O parte sufletească care este mai mult albă decât albastră? Este vorba despre 
o parte sufletească puternică din punct de vedere energetic, care se apropie de 
fuziunea triadei, de care este destul de conștientă.  
 În exemplul următor ne aflăm în fața unui dreptaci care este foarte conștient 
că este suflet, se simte suflet, iar sufletul său este conștient de sine. Spiritul se 
învârte în jurul minții și dimensiunea sa ne oferă un tablou de dependență totală. 
Aspectul masculin este cu supus minții iar partea feminină devine puternică și este 
cea care comandă.  
 Aceasta este situația pe care o trăiesc adesea răpiții, unde sufletul încearcă să 
rezolve problema, dar LUX-ul, adică parazitul extraterestru, practic a devastat 
partea sufletească suprimând-o și făcând-o să fie incapabilă de autonomie în ceea 
ce  privește conștiința de sine. În acest caz spiritul este galben pentru că este 
subjugat conștiinței minții.  
 

 
 
 



  
 Contaminări externe 
 
 
 Când sufletul, mintea sau spiritul sunt contaminate de factori externi, care în 
cazul minții și a spiritului ar putea fi din cauza prezenței unor paraziți extratereștri 
în interiorul corpului pe care-l examinăm, ne așteptăm ca cele trei sfere să aibă o 
luminozitate scăzută (puțină conștiință de sine), prezentând striații de diferite culori 
(murdăriri, contaminări și deviații de la standardul arhetipic) și fiind depărtate de 
centru, ca în exemplul prezentat mai jos.  
 

 
 
 
 
 Starea de sănătate a triadei 
 
 
 Din punct de vedere arhetipic suma celor trei culori este albul, care este 
culoarea energiei înalte, a clarității, a manifestării, a dăruirii și a nu a luării 
(culoarea neagră). Când triada, adică cele trei culori, cele trei sfere, cele trei lămpi, 
se unesc într-o singură lampă, aceasta devine albă și este mai mare decât cele trei 
sfere de la început. Distanța față de centru trebuie să se anuleze, însemnând că 
subiectul are conștiință de sine și că sufletul, mintea și spiritul știu că tu ești ele.  
 Îndepărtarea de acest model teoretic, care de altfel se verifică simbolic, în 
testul nostru, în cazurile de răpire extraterestră rezolvată, se oferă informații despre 
tendința pe care o are triada de a fi mai mult spirituală, mai mult mentală sau mai 
mult sufletească.  



 
 
 
 
 A Doua Creație - În căutarea sufletului negru 
 
 
 Acesta este tipul de răspuns la test pe care îl așteptăm de la persoanele care 
au suflet, dar care derivă din Primul Creator (C1) (vezi articolele Geneza I și 
Geneza II). 
 Am observat că anumite teste de acest fel ofereau informații aparent 
inaccesibile din punct de vedere interpretativ, unde culorile atribuibile sufletului, 
minții și spiritului sufereau puternice variații față de culorile la care ne așteptam, 
unii văzând triada ca fiind neagră.  
 De obicei, asta se întâmplă unde cele trei componente ale triadei aveau 
culori care nu erau culorile obișnuite ale sistemului RGB.  
 Teoretic, a doua creație, care ar corespunde unui creator care apoi își pierde 
sufletul, se desfășoară într-o altă parte a Universului, dar arhetipic, această cealaltă 
parte a Universului reprezintă cealaltă alegere a creației duale, antiteza acesteia, 
opusul și complementarul împreună.  
 Din punct de vedere al spectrului culorii, în realitate există un mod simbolic 
de a reprezenta aceste concepte. Unde există sistemul RGB există și opusul său și 
complementarul său, care este sistemul azuriu, purpuriu și galben (CMYK).  
 
 
 
 
 



 
 
 Putea să fie galbenă o sferă-lampă care descrie sufletul? Iar când acestei 
părți sufletești i se cerea să verifice unde va sfârși după viața în aceste corpuri, de 
ce de exemplu aceasta spunea în hipnoză sau într-o simulare mentală (Flash 
Mental Simulation), că vede un loc complet negru? Oare descria o lume ipotetică,  
alternativă lumii noastre, unde sistemul ideico-simbolic era colorat în mod diferit?  
 Astfel am reconstruit în mediu 3D CAD (Micrografx Simply 3D 3.0 ©) 
situația RGB care ar trebui să concureze teoretic cu realitatea simbolică a părții 
noastre de Univers, unde sufletul este albastru, spiritul roșu și mintea verde, pentru 
un stângaci pur și am substituit sufletul albastru cu unul galben, opozantul și 
complementarul său. Astfel am obținut situația din dreapta, unde pentru observator 
culoarea galbenă va fi atribuită fie sufletului, dar și triadei, datorită diferenței 
exclusive datorate unei intensități mai mari de galben în această ultimă situație.  
 

 
 
 Spiritul continuă să îi apară roșu presupusului nostru stângaci, asta doar dacă 
nu are obișnuitele deviații descrise precedent, mintea verde, dar sufletul are deveni 
preponderent galben când acesta ar deriva de la Al Doilea Creator (C2) și nu de la 
primul.  



 Deci, acest test ar putea identifica, arhetipic și teoretic, și tipul de suflet pe 
care l-ar putea avea o ființă umană (dacă are suflet) în acest Univers.  
 O astfel de observație ar fi absolut utilă înainte de a face FMS (Flash Mental 
Simulation), mai ales pentru gestionarea modulului de eliminare a contactului cu 
Primul Om (PO).  
 
 
 Parametrul vertical 
 
 
 Trebuie să menționăm în această lucrare un alt parametru care apare adesea 
în soluționarea testului și care este scos în evidență chiar de cel care face testul.  
 Este vorba despre poziția verticală a celor trei lămpi sau sfere ale triadei.  
 Subiectul povestește că cele trei sfere nu sunt toate la aceeași înălțime în 
jurul lui, ci unele sunt mai sus și unele mai jos față de un ipotetic punct zero, care 
este podeaua camerei.  
 Am identificat deja parametrul vertical ca fiind starea arhetipică a energiei. 
Deci, a vedea sferele luminoase mai sus sau mai jos față centrul de observare, ne 
va oferi o interpretare cu privire la conținutul energetic al celor trei sfere care 
compun triada față de triadă însăși.   
 De fapt, triada este mai stabilă din punct de vedere energetic față de 
componentele sale, deci ea ar trebui să se afle mai jos decât acestea.  
 Mai jos din punct de vedere energetic înseamnă arhetipic "mai stabil". 
 Mai stabil înseamnă și mai mare, chiar dacă ocupă un spațiu mai mic, cu un 
conținut mai mare de energie, deci și mai clar, dacă este privit din exterior (față de 
situația în care componentele triadei erau unite, așa cum am văzut precedent). 
 

 
În acest context sufletul are energie mai multă, mintea mai puțină și spiritul și mai puțină. 

 
 
 
 



Tabelul comparativ al valorilor TCT-ului 
 

Trăsătura observată Semnificația atribuită Valoarea atribuită pe scara 
fictivă a minții 

Culoare Stare de sănătate Distanța evaluată pe scala 
culorilor 

Distanța față de centru Cât de conștientă este triada 
de cele trei componente ale 
sale 

De la 0 la 10 măsurată radial 

Dimensiunea sferei Preponderența componentelor 
singulare 

De la 0 la 10 măsurată 
proporțional între componente 

Luminozitatea sferei Conștiința de sine pe care o au 
părțile 

De la 0 la 10 măsurată 
proporțional între componente 

Înălțimea de la podea Starea energetică față de triadă De la 0 la 10 măsurată vertical 

 
 Publicăm testul în această formă simplă pentru ca acesta să poată fi un ajutor 
suplimentar în cercetarea problemei răpirilor extraterestre, dar poate fi utilizat și ca 
instrument de investigație psihologică în psihopatologiile de zi cu zi, utilizabil 
chiar și în domeniul psihologiei transpersonale.  
 
 
Note despre psihologia transpersonală: 
 
1.http://www.aipt.it/Italiano/Pubblicazioni/Principi.htm .  
2.Ornstein R. - La psicologia della coscienza, ed. Franco Angeli, Milano 1978.  
3.Zen and the Lady: Memoirs-Personal and Transpersonal in a world in Transition. ed. Baraka Books, New York 
1979.  
4.The Varieties of Meditative Experiences, Dutton, New York 1977; The Meditative Mind, ed. J.P.Tarcher, Los 
Angeles1988.  
5.Principi e metodi della psicosintesi terapeutica, ed. Astrolabio, 1973.  
 
 
 
  
 
 
 
 

 



 
Anexe 

 
 
 Grafice pentru TCT:  
 
 Să se deseneze cele trei sfere și mărimile lor relative în jurul punctului 
galben, care corespunde observatorului, indicând cu o săgeată în ce parte a 
observatorului se află acestea și care este direcția din care sunt observate. 
 

 
 
Să se noteze cu o literă (A, M, S - unde A= Suflet, M=Minte, S= Spirit) în căsuțele 
corespondente ce culori au componentele triadei.  
 



 
 
 Exemplu de situație ipotetică a triadei față de un observator ipotetic (Maro) 
în interiorul camerei întunecate. A se observa și a se desena baricentrul (centrul de 
greutate, care se obține prin intersecția medianelor celor trei laturi) triunghiului 
triadei față de observator. Cu cât poziția sa este mai îndepărtată de centrul de 
greutate al triunghiului triadei, cu atât mai mult subiectul va fi mai dezechilibrat 
față de triada reunită (centrul de greutate).  

 
 



 
 Exemplu de reprezentare grafică a situației celor trei sfere pe planul vertical 
și față de unghiul de vizualizare. În acest caz ipotetic subiectul este centrat pe axa 
verticală, cu câteva grade în partea stângă a sufletului. Aceea este direcția în care 
subiectul își canalizează în principal atenția, aproape în spatele sufletului 
(albastru); acest lucru este interpretat prin faptul că sfera albastră este principala 
referință a subiectului. Însă din punct de vedere statistic sfera verde este principala 
referință.  

 
 
Grafic radial pentru alegerea poziției celor trei componente 
 

 
 
 



 
 
 

UNIVERSUL ÎN CULORI 
 
  
 
 În articolele precedente am vorbit despre Triade Color Test (TCT) și despre 
cum se poate utiliza această simplă simulare mentală pentru a obține o hartă a 
sănătății subiectului examinat, nu doar mentală, ci și sufletească și spirituală. Am 
trasat în special liniile ajutătoare pentru utilizarea spațiilor mentale ale lui Pulver 
pentru a obține răspunsuri inconștiente, dar spontane, de la subiectul examinat, 
care vor arăta raportul pe care el însuși îl avea cu cele trei componente ale sale 
(suflet, minte și spirit) în interiorul corpului său.  
 Poziția, culoarea, mărimea, ca și alte caracteristici ale celor trei sfere care se 
iluminau în spațiul mental constituiau radiografia internă a propriei stări de 
sănătate. Interpretarea pe care am oferit-o până acum era o interpretare arhetipică 
bazată pe studiile lui Pulver și Luscher, dar și pe Programarea Neurolingvistică 
(PNL). 
 În această ordine de idei, o astfel de interpretare, așa cum se întâmplă 
adesea, este lăsată și în baza capacității inconștiente a celui care citește testul, de a 
interpreta pozițiile și culorile sferelor într-un mod absolut simbolic și arhetipic.  
 În acest context, încă apăreau nedumeriri cu privire la anumite tipologii de 
constelații arhetipice (modul de așezare și culorile sferelor) care nu puteau fi 
identificabile ușor de cei care, pe motivul lipsei de sensibilitate, nu erau capabili să 
identifice semnificațiile inconștiente pe care subiectul supus exercițiului încerca  să 
le transmită subliminal prin efectuarea testului în sine.  
 Din acest motiv am simțit nevoia să elaborăm un criteriu vizual, ușor de 
aplicat tuturor cazurilor, fiind la îndemâna oricui și putând reprezenta o cheie de 
lectură a testului utilă, generală și clară.  
 Un astfel de criteriu, așa cum vom vedea imediat, a furnizat și posibilitatea 
de a înțelege și mai bine prezența sistemelor care parazitează sufletul, mintea și 
spiritul, fie ele legate de extratereștri sau de paraziții fără corp care adesea se agață 
de mintea și spiritul subiecților care au suflet, transformându-le caracterul și 
controlându-le comportamentul în interiorul unor modele de tip paranoic sau 
schizofrenic.  
 Trebuie subliniat faptul că în toți acești ani am putut observa cum unii dintre 
subiecții care făceau cercetări asupra lor înșiși, crezând că se află în fața unei 



adevărate interferențe extraterestre, erau în realitate victimele unor interferențe 
venite din partea unor ființe care nu aveau nimic de-a face cu adevărata răpire 
extraterestră. Era vorba de paraziți fără corp, care, fiind împinși de dorința de a se 
alimenta din energia sufletească, se agățau de sistemul triadic, utilizându-i 
resursele interne.  
 Existența acestor paraziți a fost semnalată de multe culturi șamanice, de la 
Castaneda la Blavatsky, iar cercetările noastre nu au făcut altceva decât să le 
evidențieze existența, care, în fața observării noastre inițiale și neîncrezătoare s-a 
manifestat în toată realitatea sa.  
 Prezența acestor paraziți, care de altfel nu aveau prea multă conștiință de 
sine, producea în subiecții examinați patologii prin care încercau să le altereze 
comportamentul social, de obicei provocând depresii puternice, comportamente 
anxioase, sentimente auto-vătămătoare, lipsă de respect față de propria persoană.  
 TCT-ul răspundea acelor cazuri, unde TAV-ul (Testul de Autoevlaurare 
pentru analiza prezenței interferenței extraterestre) oferea un răspuns negativ, 
arătând  o puternică interferență în analiza culorilor celor trei sfere corespondente 
sufletului, minții și spiritului, în care i se cerea subiectului să creeze mental într-o 
spațiu intern, într-o anumită simulare mentală, care avea exact numele de TCT.  
 Dacă pe de-o parte identificarea semnificației arhetipice a poziției și 
dimensiunilor sferelor era de fapt stabilită de regulile PNL-ului și de cele ale lui 
Pulver, stabilirea semnificației teoretice a culorilor sferelor în sine cu o precizie 
absolută  pentru identificarea patologiei care ar putea caracteriza eventual subiectul 
examinat, devenea mai complexă, fie acesta era supus răpirilor extraterestre, fie era 
supus unei simple parazitări sau fie că avea probleme de ordin mental.  
 Pentru a putea înțelege semnificația profundă a TCT-ului și pentru a-i 
demonstra potențialul, înainte de toate trebuie să înțelegem mecanismul profund cu 
care subiectul examinat stabilește inconștient culorile celor trei identități ale sale.  
 
 
 
 Fizica culorilor și ideile lui Kosslyn 
 
  



 Neurofiziologul  Kosslyn a stabilit foarte clar, prin intermediul numeroaselor 
experimente, că creierul uman lucrează la fel ca un banal computer. Când i se dau 
prea multe lucruri de făcut, încetinește.  
 Apoi trebuie subliniat faptul că Kosslyn a reușit să demonstreze că creierul 
și simulările mentale pe care acesta le produce urmează legile virtualității lumii 
externe.  
 De exemplu, dacă i se cere unui subiect vizual să-și imagineze o mingiuță de 
gumă care sare pe podeaua rigidă, subiectul va vedea în capul său cum mingiuța 
cade pe podea și apoi sare. Și dacă ținem cont și de sărituri, se va observa că 
mingiuța, de fiecare dată când va sări, va ajunge exact la jumătatea drumului în 
înălțime față de punctul din care a pornit.   
 Trebuie să observăm în această simulare mentală că dacă aceasta ar fi fructul 
unei simple iluzii, mingiuța nu ar sări pe podeaua imaginată de creierul nostru. Însă 
aceasta sare și imită perfect ceea ce se întâmplă în realitatea virtuală (adică în 
exteriorul minții subiectului chiar ar trebui să se arunce cu adevărat o mingiuță de 
gumă pe jos).  
 Însă în ceea ce privește fizica culorilor, acestea erau mimate perfect de 
subiectul care se supunea TCT-ului. De exemplu, dacă un subiect vedea cele trei 
sfere colorate în verde, albastru și roșu, când acestea se reuneau, sfera sumă a celor 
trei era albă. Chiar este adevărat că prin adunarea celor trei lungimi de undă ale 
celor trei culori fundamentale RGB (Roșu, Galben, Albastru), fizica ne spune că 
reprezentarea amestecului celor trei culori este chiar culoarea alb.  
 Oricine s-ar fi suspus acestui test și ar fi avut cele trei sfere de pornire de 
culoarea roșu, albastru și verde, ar fi obținut ca răspuns final o sferă-sumă de 
culoare albă, indiferent dacă acesta ar fi fost un profesor de fizică la o prestigioasă 
universitate străină sau dacă ar fi fost un țăran amazonian. 
 Pe baza acestei observații ne-am gândit că dacă într-un anumit caz culoarea 
uneia dintre cele trei sfere, sau a tuturor, ar fi fost diferită de culoarea desemnată și 
identificată în normă, asta se întâmpla dintr-un singur motiv fundamental. Ceva 
altera "fizic" vibrația pe care acea componentă trebuia să o aibă.  
 De exemplu, stabilisem deja în articolele precedente că norma pentru un 
subiect care nu ar fi avut niciun tip de parazitare externă și nici să fi fost suspus 
unor probleme de răpire extraterestră, era reprezentată de adevăratul și propriul 
sistem triadic RGB.  
 De exemplu, Mintea trebuie să fie verde. Mintea are o vibrație proprie pe 
care sistemul nostru operativ intern o definește prin culoarea verde, care de altfel 
corespunde unei adevărate și proprii vibrații, care este legată de o expresie 
matematică de tipul: 

M = sen(Ώt + Φ) 



 Dacă culoarea este percepută altfel decât verde, există ceva care-i alterează 
frecvența de bază. O astfel de frecvență poate fi alterată, pentru că din punct de 
vedere biologic acel tip de Minte nu este suficient de conștientă de componenta sa 
spațială sau temporală. Vreau să vă reamintesc cu această ocazie că Mintea are o 
axă a spațiului și una a timpului, dar habar nu are de axa energiei potențiale.  
 Deci, frecvența Minții este alterată de simpli parametri interiori. 
Componentele sale, cărora le corespund două culori diferite, albastru pentru axa 
timpului și roșu pentru axa spațiului, nu vor fi la maxim și vor da o vibrație finală 
care va altera culoarea, care din verde se va transforma în altă culoare.  
 Se observă că în convenția noastră  culoarea minții corespunde culorii axei 
care lipsește. Culoarea axei energiei este vedere și deci, pentru că în Minte axa 
energiei nu există, iată că Mintea trebuie să fie verde. În termeni mai fizici, Mintea 
absoarbe albastrul și roșul și reflectă verdele, deci apare ca fiind verde.  
 În mod analog, de exemplu Spiritul este Roșu pentru că nu are axa spațiului 
care este roșu. Deci Spiritul absoarbe albastrul și verdele, dar reflectă rosul, deci în 
condiții normale este roșu.  
 Bineînțeles că Sufletul va fi din aceleași motive albastru.  
 Arhetipic, Sufletul, Mintea și Spiritul, în spațiul lui Pulver, ocupă spațiul pe 
care îl ocupă culorile corespondente. Albastru, verde și roșu pornesc de la stânga la 
dreapta în totalitatea sistemelor de reprezentare pe care oamenii de știință au ales 
să le adopte în mod arhetipic și inconștient. 
 În marea parte a cazurilor, adică în cazul dreptacilor, albastrul Sufletului, 
dacă se află în fața celui care îl observă, este perceput de ochiul stâng pentru că 
corespunde emisferei drepte. Astfel Sufletul este albastru și se află în stânga celui 
care observă, cum Spiritul se află în dreapta celui care observă pentru că este 
perceput de ochiul drept, care trimite semnalele emisferei stângi, exact unde există 
și operează Spiritul. 
 Corpul calos s-ar putea identifica cu Mintea, care este verde și se care se află 
în centrul spectrului frecvențelor. Astfel, albastru, verde și roșu reprezintă pentru 
toate populațiile și diferitele culturi din lume ideea de Suflet, Minte și Spirit.  
 Examinarea culorilor TCT-ului într-un subiect care nu este răpit, dar 
care are carențe spațio-energetico-temporale.  
 Deci să admitem că ar exista o axă a Minții care să aibă un colorit care se 
distanțează de vedere pentru că este dezechilibrată din punct de vedere vibrațional.  
 

 



 
 După cum se poate observa în acest exemplu practic, verdele Minții poate 
deveni galben dacă axa roșului, care corespunde absorbirii acelei culori și spațiului, 
este redus la zero (absorbție maximă = 0, reflectare totală = 255). 
 Asta înseamnă că dacă mintea devine galbenă nu are nicio idee despre spațiu 
și trăiește doar în timp. În mod analog, dacă axa timpului, care corespunde culorii 
albastre este redus la zero în absorbție (Albastru=255), iată că mintea devine azurie 
(a nu se confunda cu bleu). 
 Dar cum trebuie interpretate toate acestea?  
 O minte fără spațiu sau o minte  fără timp este o minte care nu este capabilă 
să-și facă bine treaba, așezându-se rău între suflet și spirit.  
 O minte fără timp este o minte care aparține unei persoane care întârzie 
mereu, care nu este conștientă de realitatea temporală, la fel cum o minte fără 
spațiu nu este capabilă să ordoneze obiectele în spațiu și aparține subiecților care 
invadează spațiile altora și care nu sunt conștienți de spațiile proprii.  
 O minte total albă nu are idee nici de spațiu și nici de timp și este o minte 
care deja a decis să fie în afara realității virtuale, o minte care refuză informațiile, 
care nu sunt absorbite, ci rearuncate în lumea fizică virtuală, o minte care tinde 
spre cea mai stupidă parte a new age-ului american, o persoană care nu este cu 
picioarele pe pământ, care nu știe cât costă un chil de pâine și pe care nici măcar 
nu o interesează să știe.  
 În mod analog, și un Suflet albastru ar putea fi purpuriu sau azuriu, în 
funcție de axa despre care habar nu are - cea a energiei sau cea a spațiului.  
 

     
 
 Și Spiritul poate trece de la culoarea sa roșie la galben sau la purpuriu dacă 
este privat de energie sau dacă nu este capabil să relaționeze cu ideea de timp.  
 

 
 
 O culoare neagră a minții, a sufletului sau a spiritului descrie o lipsă de 
interferență a acestor componente din cauza lipsei de emisie de semnal. Lipsa 



sufletului este indicată de absența lămpii aprinse, care ar trebui să fie de culoare 
albastră sau de o altă culoare, dar oricum ar trebui să aibă o culoare. Cu alte 
cuvinte, putem să vedem lămpi negre sau lămpi lipsă (cum ar fi în cazul absenței 
sufletului). 
 O minte neagră este un semn evident că există probleme legate de procese 
schizofrenice, unde lipsește capacitatea de a pune în legătură emisfera dreaptă cu 
cea stângă, nu din cauză că lipsește mintea (în cazul în care lampa nu ar fi) unde 
nici axa spațiului nici axa timpului nu au o componentă activă, pentru că tot 
semnalul este absorbit. Deci, ne aflăm în fața unei minți care absoarbe din exterior, 
dar nu emite niciun semnal, o minte care nu funcționează și care dă impresia că nu 
există, pentru că înregistrează tot, dar nu emite niciun semnal de răspuns.  
 

 
 
 
 După cum se poate observa din această interpretare a TCT-ului, cu totul 
riguroasă și bazată pe componente de culoare în legătură cu fizica culorilor, o 
minte nu poate lua culoarea sufletului sau spiritului sau viceversa. Culorile minții, 
ale spiritului și ale sufletului se pot modifica, devenind oarecum culori 
complementare ale spectrului, adică azuriu, galben sau purpuriu.  
 Dacă un spirit în loc să fie roșu este albastru, trebuie să căutăm explicația în 
altă parte.  
 Deja am arătat cum de exemplu spiritul poate fi roșu, galben sau purpuriu, 
cu toate nuanțele intermediare, dar nu poate fi verde sau albastru din cauza lipsei 
vreunei componente proprii ale spiritului (energie sau timp).  
 Însă am observat că persoanele homosexuale (gay), fie ele femei sau bărbați, 
au tendința să prezinte un spirit albastru și un suflet roșu (adesea bleu și roz). 
 Această descoperire interesantă ne conduce la concluzia clară că sexul se 
naște în interiorul nostru, din spirit și suflet, care în acest caz și-au schimbat 
rolurile între ele în interiorul TCT-ului. Trebuie să reamintim cu această ocazie că 
sufletul este reprezentarea ideatică a femininului și spiritul a masculinului.  



 Deci, persoanele gay ar avea un suflet masculin și un spirit feminin? Puțin 
probabil. Mai degrabă sufletul ar fi legat de emisfera stângă în loc să fie de cea 
dreaptă, cel puțin conform interpretării TCT-ului.  
 În culorile triadei, sufletul, mintea și spiritul ar reflecta psihosomatic 
comportamentele exterioare umane și anumite disfuncții comportamentale ar fi 
ușor de diagnosticat cu un simplu TCT, în loc să obligăm anumiți subiecți să se 
îndoape cu medicamente absolut inutile.  
 Mai bine să vedem în continuare cum se poate proiecta o terapie decisivă, 
eficace și rapidă cu TCT-ul dinamic pe care-l vom prezenta în continuare.  
 
 
 TCT-ul celor răpiți de extratereștri 
 
 
 Răpiții prezintă un TCT deosebit, a cărui interpretare, dacă nu este făcută 
corect și în cunoștință de cauză, poate face și mai mult rău. Pentru a evita acest 
lucru am elaborat un sistem de evaluare legat de studiul alterațiilor culorilor 
sufletului, ale minții și ale spiritului prezente în testele răpiților.  
 Atenția ne-a fost captată de un grup mare de răpiți care prezentau un TCT 
obișnuit, dar caracterizat de culori complementare alterate. În acest TCT mintea era 
albastră, spiritul verde și sufletul roșu.  
 Cum am mai spus deja, sufletul, mintea și spiritul nu pot să schimbe culorile 
între ele, ci pot doar să fie de culori complementare ca azuriu, purpuriu și galben.  
 Însă mai exista o altă posibilitate pentru a explica aceste variații deosebite de 
culoare cu totul neprevăzute.  
 Sufletul, Mintea și Spiritul sunt obiecte exacte cu vibrații exacte.  
 Dar dacă Sufletul, Mintea sau Spiritul ar fi fost agățate de paraziți, memorii 
extraterestre active, lux sau microcipuri, care prin vibrația lor ar altera-o pe cea 
acelor trei componente ale noastre, ar trebui să ne așteptăm la o variație a 
frecvenței totale. 
 Cunoscând frecvența vibrațională  a culorilor de pornire ar fi posibil să 
calculăm vibrația parazitului agățat de una dintre aceste componente?  
 Ei bine, răspunsul este pozitiv, dar pentru a demonstra asta trebuie să creăm 
matematica noastră a culorilor, cu operatori geometrico-matematici potriviți, bazați 
pe culori și vectori-culoare.  
 
 
 Spațiul culorilor și octantele Universului 
 
 



 Universul culorilor se împarte pe el însuși în opt octante care sunt legate de 
șase culori fundamentale - Roșu, Verde, Albastru, Azuriu, Purpuriu, Galben.  
 Aceste culori sunt reprezentate de axe carteziene de tot atâtea culori care 
divid spațiul, timpul și energia în opt octante carteziene cu axe pozitive sau 
negative de energie, de spațiu și de timp.  
 

 
 
 După cum se poate observa în acest spațiu, culoarea verde reprezintă axa 
energiei, cel albastru este a timpului și cea roșie este a spațiului, unde purpuriul 
este axa antienergiei, azuriul este al antispațiului și galbenul este al antitimpului. 
 În acest context, partea noastră de Univers este reprezentată doar de un grup 
opt octante, cel caracterizat de o energie negativă, cu spațiul și timpul pozitive (-++). 
 

 
 
 De exemplu, antiuniversul (+--), caracterizat de creația celui de-al doilea 
Creator, este, cum am mai precizat anterior, caracterizat de culorile complementare 
sistemului RGB. Sistemul unde există creația celui de-al doilea Creator este 



caracterizat de sistemul CMYK (Azuriu, Purpuriu, Galben). Cele două octante sunt 
opuse și caracterizate de un punct comun, numit centru de inversiune al universului 
cromatic. Acest centru de inversiune este punctul de început al tuturor lucrurilor; 
acolo locuiește Conștiința.  
 

 
 
 Acum vom defini culorile ca operatori-culoare ce pot fi obținuți prin 
amestecul anumitor componente.  
 

 
 

 În acest prim tabel se  poate observa cum diversele culori reprezintă absența 
culorii la care se referă, care este reprezentată de o axă de culoare transparentă. Se 



va observa cum culorile complementare sunt reprezentate de imaginea speculară a 
culorilor de bază.  
 Astfel, galbenul este culoarea speculară a albastrului, azuriul a roșului și 
purpuriul a verdelui.  
 Operațiile cu culori sunt aditive sau substractive, în funcție de cum se adună 
și se scad lungimile de undă a culorilor unice. De exemplu, Galben plus Albastru 
egal cu nimic, la fel ca materia și antimateria. Pe lângă asta, o culoare poate fi 
transformată într-o anticuloare doar mutând axa-culoare și substituind-o cu 
imaginea sa speculară față de centrul de inversiune.  
 

 
 
 
 
 
 După cum se poate observa în acest exemplu, suma algebrică a galbenului și 
a roșului dă același rezultat care se obține însumând albastrul cu azuriul (numele 
culorii îl dă mereu axa transparentă și octantul de apartenență este exprimat prin 
semnele + și - ). 
 



 
 
 Un antipurpuriu este un purpuriu cu o componentă negativă pentru că unul 
dintre cele două axe-culoare este în direcția opusă celei care avea în original 
purpuriu - deci acea axă are semn negativ. În acest sens, cele două antipurpuriu 
sunt în realitate aceeași culoare, dar există în octante diferite ale Universului.  
 
  
 Tabelele culorilor interferențelor asupra subiecților răpiți 
 
 
 Acum, că am arătat cum funcționează operațiile asupra culorilor și cum 
culorile devin operatori-culoare, putem elabora un tabel simplu, în care se 
demonstrează cum Sufletul, Mintea și Spiritul pot varia ca frecvență și pot lua 
culori diferite, se verifică ce culori sunt posibile și care nu, și în care se 
demonstrează ce tip de interferență acționează asupra Sufletului,Minții și Spiritului 
la nivel de geometrii spațio-temporale și energetice, mereu în perfect acord cu 
matematica culorilor și cu teoria lui Kosslyn, care susține că creierul nostru, atunci 
când simulează, în realitate operează cu matematica adevărată - matematică 
adevărata care, cum am văzut anterior, ia semnificații arhetipice exacte, capabile să 
ofere explicații dincolo de rațiune, dar mai aproape de simbolism.  
 

Tabelul culorilor sufletului 



 
 
 După cum se poate observa în acest tabel, Sufletul albastru poate fi parazitat 
de o componentă antiazurie sau antipurpurie și să devină astfel roșu sau verde. Se 
mai poate observa cum o parte sufletească provenită de la prima creație nu se va 
putea uni niciodată cu o parte sufletească provenită de la a doua creație, pentru că  
aceste părți sufletești se vor distruge, exact ca în cazul unui proton și a unui 
antiproton. Pentru a evita neînțelegeri de fond despre matematica acestor operatori-
culoare, unde semnele +/- identifică cadranul. Trebuie să ținem cont de faptul că, 
din motive geometrice, nu este posibil să se însumeze două culori care au în comun 
o componentă-culoare identică. Din suma a două triade putem avea două produse 
sumă (unul cu axa transparentă, care definește o culoare și unul care definește 
culoarea opusă. Însă cele două produse nu vor putea exista în aceeași octant și noi 
vom lua în considerație doar produsele compatibile, adică pe cele existente în 
octantul nostru.) 
 



 
 
 Pornind de la aceste observații putem construi tabelele culorilor pentru  
triadă.  
 
 

Tabelul culorilor spiritului 

 
 



 
Tabelul culorilor minții 

 
 
 Deci, din aceste tabele se poate observa cum parazitările extraterestre produc 
o schimbare a culorilor, unde albastrul poate deveni roșu sau verde și viceversa, 
dar niciodată azuriu sau galben, cu unica excepție când sufletul provine de la al 
doilea creator (C2), situație în care este galben.  
 
 
 Interpretarea culorilor alterate în subiecții răpiți 
 
  
 Pe baza acestor date putem acum să explicăm ce se află în spatele acelui test 
al răpiților care prezintă o minte albastră, spirit verde și suflet roșu.  
 



 
 
 În acest caz, culorile celor trei componente sunt alterate de paraziți, care, 
având o vibrație diferită, alterează vibrația, adică culoarea arhetipică a triadei și a 
componentelor sale. Totuși, analiza vectorială ale celor trei componente care 
alterează frecvențele triadei, ne oferă informații despre octantul care conține și 
caracterizează însăși interferențele. Din hipnozele regresive chiar știm că de Minte 
se agățată paraziți fără corp reprezentați de culoarea (---)azuriu. În schimb, de 
Spirit se agață parazitul fără corp Albastru (care nu este identificat întâmplător prin 
culoarea (++-)galben.). Și în sfârșit, de Suflet se poate agăța doar Primul Om (PO), 
care are o culoare corespondentă (+-+)purpurie.  
 
 
 Anumite note explicative despre asta - parazitologie 
 
 



 Acest prim exemplu de tabel, care cuprinde corelațiile dintre culorile triadei 
și tipologia interferențelor, ne permite să obținem informații ulterioare, care de-
acum parcă vin de la sine, adică reies din geometria spațiilor colorate pe care le-am 
descris până acum.  
 Se înțelege de la sine că Universul este divizat în opt octane și fiecare este 
locuit de un anumit tip de existență. Analiza și individualizarea octantelor sunt 
legate de orientarea axelor culorilor care descriu una dintre componentele colorate 
ale parazitului (ori componenta mentală, ori componenta spirituală, ori cea 
sufletească, aceasta fiind parazitată exclusiv de Primul Om, cel care  derivă din 
Primul Creator [PO1]). Deci este ușor de prezis dacă Sufletul este albastru, dacă 
acesta poate fi parazitat de ceva ce se află în octantul care nu este adiacent cu al 
nostru, dar este mereu în partea noastră de creație. În această ordine de idei, dacă 
încercăm să descriem cele opt octante și dacă îi așezăm pe oameni și pe 
extratereștrii cu corp în al cincilea octant (vezi mai jos), imediat putem să atribuim 
cel de-al treilea octant, locul unde locuiesc Primii Oameni PO1 și în constrast cu 
aceștia, Primul Om al celui de-Al Doilea Creator (PO2) va putea fi așezat doar în 
al șaselea octant. Creatorul subuniversului nostru va locui în cel de-al patrulea 
octant și creaturile de tipul Luxului, prin excludere, vor locui în al optulea octant. 
Dacă lucrurile stau așa, celelalte octante vor fi atribuite automat pe baza 
considerentului că PO2 este reprezentarea imaginii speculare a lui PO1 și C1 este 
imaginea speculară a lui C2. În această reprezentare își găsește locul și un parazit 
apărut destul de recent, pe care noi l-am numit "Albastru" datorită emisiilor sale 
imateriale de culoare albastră. Albastru ar fi un fel de Lux, dar creat de Al Doilea 
Creator. Nu întâmplător acesta are culoarea albastră, pe când Luxul este galben 
(galbenul este culoarea opusă albastrului din punct de vedere spectral prin 
intermediul operațiunii geometrice de "centru de inversiune"). 
 
 

Tabelul cu octantele universale locuite 
 



 
 
 O verificare ulterioară a acestor lucruri este în analiza interferențelor, unde 
culorile interferențiale au direcția vectorială corectă, în perfect acord cu acest tabel 
și cu cubul culorilor prezentat în continuare. În această reprezentare octantul nostru 
corespunde culorii albe, în fața căruia (în spate, jos în cubul culorilor ) bineînțeles 
că se află culoarea neagră.  
 

 
 
 Apoi trebuie subliniat faptul că parazitul Lux nu poate să se conecteze direct 
nici la Sufletul, cu atât mai puțin la Spirit, și nici la Minte, pentru că nu pot exista 
conexiuni cu specii care ocupă octante care locuiesc într-un plan în comun, din 
motive pur geometrice. În mod analog, Memoriile Extraterestre Active (MEA) nu 
pot să se agațe nici de Suflet, nici de Spirit și nici de Minte, pentru că aparțin 
aceluiași octant. În realitate, atât Luxul cât și MEA se agață direct de corpul 
subiectului parazitat, așa cum a reieșit din diverse ședințe de hipnoză profundă 
efectuate pe diverși răpiți.  



 Corpul are o frecvență caracterizată arhetipic de culoarea pământului, adică 
maro. Trebuie subliniat că acest al patrulea element, după aer, apă și foc, are o 
frecvență de emisie care nu are componente albastre, adică poate exista și fără 
partea sufletească. De fapt, conform cheii noastre de lectură, se demonstrează că 
există ființe umane cu și fără parte sufletească. Deci, corpul are o expresie-culoare 
care se asociază cu maro.  
 

 
 
 
 Variații pe o ipotetică sferă maro, introdusă în TCT-ul static să reprezinte 
corpul și analiza succesivă a unei ipotetice variații de culoare, care se îndepărtează 
de maro, pentru a reprezenta prezența Lux-ului sau MEA nu are nicio utilitate, 
având în vedere că toți răpiții au MEA și Lux. Modelul mental s-ar complica inutil, 
pe când, așa cum vom vedea imediat, în testul TCT Dinamic s-a găsit sistemul prin 
care să se evidențieze bine și răspicat atât Luxul cât și MEA.  
 Agățarea parțială a MEA sau a Lux-ului de corp este posibilă datorită lipsei 
axei timpului și a lipsei parțiale a axei spațiului și a axei energiei. Această analiză 
ne determină să credem că din punct de vedere arhetipic Luxul, cum el însuși 
susține în hipnoză, se agață între Minte și Spirit, adică se agață de Minte și de 
Spirit, dar prin componente diferite (mai mult de Minte și mai puțin de Spirit - a se 
observa că în culoarea maro există culoarea verde și roșie). În mod analog, și MEA 
pare că se agață fie de Mintea, fie de Spiritul răpitului (mai mult de Spirit decât de 
Minte) și în primele tentative, prin intermediul hipnozei regresive profunde, de a 
înlătura MEA, uneori se distrugea doar unul dintre cele două agățări (cea legată de 
Spirit). 
 Rămânea o puternică prindere de Minte, care se explica ulterior, după 
hipnoză, prin manifestări în care subiectul răpit își amintea scene din memoria 
extraterestră, care se descărcau pe timpul zilei în interiorul minții sale, provocând 
fenomene de pseudo-dedublare și confuzie în legătură cu personalitatea.  



 Dacă această cheie de interpretare este corectă trebuie să se admită că Lux și 
MEA împart un spațiu identic în interiorul corpului răpitului.  
 Această cheie de lectură ne permite și să o așezăm pe această nouă ființă 
Albastră, care în realitate a fost observată și anterior, și în anii trecuți, dar care a 
fost interpretată greșit, ca o percepție alterată a Blondului cu Cinci Degete, din 
cauza îmbrăcămintei, adesea reprezentată de un costum albastru mulat.   
 În sfârșit, din analiza celor opt octante se poate observa cum aceștia se 
reprezintă bine cu operatorul rotație, aplicat Universului din spate (unde suntem 
noi - regatul lui Vishnu) și Universului din față (unde sunt cei fără corp - regatul 
lui Shiva). 
 De fapt, dacă urmărim roata rotației creației pornind de la C1, trecând pe la 
PO1, apoi pe la Luxi și în final la om, am efectuat un parcurs dextrogir (rotație în 
sensul arcelor de ceas). Însă de la C2 la PO2, la Albastru și în final la ființele fără 
corp (Ra, Mârâit, etc.), am efectuat un parcurs levogir (contrar sensului arcelor de 
ceas), exact cum ar trebui să fie din punct de vedere teoretic, dat fiind că cele două 
rotații reprezintă, încă o dată, o operație cu caracter spectral (mai corect ar fi un 
centru de inversiune). 
 Asta ne determină să susținem că corpul nu are în realitate nicio vibrație, 
deci nu are nicio culoare. Culoarea, adică viața, adică vibrația, în emisie și 
absorbție, îi sunt oferite de prezența componentelor spirituale, mentale și sufletești 
(ultimele nefiind neapărat prezente).  
 
 
 Sufletul Celui de-Al Doilea Creator 
 
  
 O altă tipologie (constelație), la care asistăm frecvent, este oferită de un 
Suflet galben, un Spirit roșu și o Minte albastră.  
 Sufletul galben ține de Al doilea Creator și Mintea poate deveni albastră 
doar dacă este parazitată de ceva ce locuiește în cadranul celui de-Al Doilea 
Creator (C2). 



 
 
 Și în acest context variațiile culorilor așteptate ar fi în acord cu previziunile 
despre natura compatibilității dintre componentele noastre și diferiții paraziți (să-l 
considerăm și pe C2 un parazit).  
 După cum se poate observa, de fapt, când Sufletul derivă din Primul (C1) 
sau din Al Doilea Creator (C2), ne trezim în fața unor sisteme diferite de 
parazitare.  
 În analiza culorilor mai trebuie să se țină cont că trebuie să se analizeze 
triada în contextul său și nu câte un element pe rând, pentru că doar în acest fel se 
poate asigura o interpretare exactă a testului.  
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TCT Dinamic 
 
 
 
 Introducere 
 
 
 Ideea utilizării culorilor în terapiile psihologice este veche de când lumea. 
 Conform cromoterapiei culoarea vindecă, dar schimbă și caracterul, așa cum 
au demonstrat observațiile efectuate recent în domeniul psihologiei.   
 (http://www.barbazzagarden.it/spip.php?article51) 
 Privitul unei culori îți alterează starea de spirit, deci te poate îmbolnăvi sau 
te poate vindeca, conform ideii că psihicul și corpul sunt strâns legate între ele, așa 
cum se susține în anumite articole de pe internet.  
 (http://www.assobenessere.it/details.asp?id=21)  
 Culoarea reprezintă personalitatea inconștientă, Eul profund, Sinele, 
Conștiința (http://www.videomed.it/il_colore_della_personalita.html). Aceste studii nu au doar un 
caracter new age, ci provin și din mediile academice. (A Quantitative Study on 
Chromotherapy.Tazzayyan Yousaf, Samina (2007) A Quantitative Study on 
Chromotherapy. PhD thesis, University of Balochistan, Quetta) (A Critical 
Analysis of Chromotherapy and Its Scientific Evolution: Samina T. Yousuf 
Azeemi and Mohsin Raza Department of Physics, University of Balochistan, 
Quetta, Pakistan). 
 După părerea acestor ultimi autori, cromoterapia este o metodă de tratament 
care utilizează spectrul vizibil (culorile) al radiației electromagnetice pentru a 
vindeca bolile. Acesta este un concept secular, utilizat cu succes de-a lungul anilor 
pentru a vindeca diferite boli. Cercetătorii pakistanezi au făcut o analiză critică a 
cromoterapiei și au documentat evoluția sa științifică până în ziua de astăzi. Până 
astăzi, puțini cercetători au încercat să descopere principiile științifice de bază, dar 
fără să întreprindă un studiu cantitativ. Sunt multe materiale publicate pe această 
temă, cromoterapia fiind un sistem complet de tratamente bazat pe metodologii de 
tratament prin intermediul proprietăților curative ale culorilor. O serie de studii au 
elaborat un raport între corpul uman și culori. "În lucrarea noastră" susțin 
cercetătorii "demonstrăm și posibilitatea de a efectua diverse cercetări în 



cromoterapie, care pare a fi capabilă să descifreze prin intermediul mecanicii 
cuantice momentul de dipol al moleculelor de apă. Momentul de dipol, după  
absorbția anumitor culori, ar produce fenomene de cuantificare de  sarcină. Acest 
mod de a privi lucrurile demonstrează că dezvoltarea științei în câmpul radiației 
electromagnetice poate fi foarte utilă în a descoperi alte fațade ale acestei teorii 
vechi. " http://downloads.hindawi.com/journals/ecam/2005/254639.pdf, (vezi bibliografia 1-23) 
 Observația interesantă care se poate trage de aici este aceea că culoarea 
poate vindeca sau îmbolnăvi, este capabilă să schimbe starea psihosomatică a 
subiectului care este supus radiației vizibile.  
 Dar cum este posibil așa ceva?  
 Dacă acest lucru ar fi posibil înseamnă că am putea proiecta un TCT dinamic 
prin care să vindecăm persoanele, învățându-le cum sa schimbe mental culorile 
care sunt nepotrivite sau care nu corespund celor trei sfere ale sufletului, minții și 
spiritului?  
 
 
 
 Arhetipurile sistemului RGB 
 
 
 Faptul că cele trei culori alese să reprezinte normalitatea psihică sunt 
reprezentate de sistemul RGB provine dintr-o aplicare masivă a unui alt test de-al 
nostru, Simbad-ul, în care atunci când Sufletul, Mintea și Spiritul intrau în scenă 
erau mereu îmbrăcate în anumite culori preferențiale. Din analiza sutelor de 
Simbad s-a putut observa că subiecții examinați aveau o predilecție puternică 
pentru sistemul Suflet, Minte, Spirit, de genul Albastru, Verde, Roșu. Nu ne-a 
scăpat faptul că aceste culori reprezentau arhetipic semnele de Aer, Apă și Foc, 
care corespundeau, ca să vezi, elementelor triadei, chiar din cele mai vechi timpuri.  
 
 

 



 
 

Se descoperea astfel că aceste culori aveau un efect arhetipic comunicativ  eficient. 
Adică erau încarnarea simbolului triadei.  
 O reverificare rapidă a acestui concept poate fi efectuată în jurul nostru, 
plecând de la povești și terminând cu știința modernă. De exemplu, povestea este 
reprezentarea unui mit. Mitul este imaginea istoriei dincolo de timp și spațiu.  
Astfel, de exemplu, nu i-a scăpat nimănui faptul că în filmul "Frumoasa din 
pădurea adormită" făcut de Disney cele trei zâne care o protejează pe prințesă sunt 
îmbrăcate în culorile RGB.  
 

 
 
Și sunt mereu așezate într-o ordine foarte exactă, care merge de la albastru la roșu, 
de la stânga la dreapta, urmând aceeași ordine a spectrului de emisii în vizibil. În 
film, cele trei zâne de fapt reprezintă triada prințesei decât Vrăjitoarea (de culoare 
neagră), care îl reprezintă pe demon, extraterestrul din a doua creație, care vrea s-o 
țină adormită. În realitate prințesa nu poate muri, pentru că s-ar pierde astfel corpul 
triadei și mai ales că Vrăjitoarea vrea să-și țină partea sufletească a fetei pentru ea. 
Prințesa se înțeapă în deget în vârtelnița otrăvită. Și în acest caz arhetipul 
"înțepării" după studiile lui Mario Pincherle, este reprezentativ pentru creația 
"crăpăturii". O crăpătură care divide triada și o face incapabilă să se elibereze de 
Vrăjitoarea - Extraterestru. http://www.altrogiornale.org/comment.php?comment.news.942 – 
 Va putea în acest caz Prințul, care este încarnarea Spiritului, partea 
masculină a Sinelui, s-o elibereze pe Prințesă, care reprezintă Sufletul?  Eliberarea 



este efectuată prin simbolismul sărutului, unde respirația unuia (anemos) intră în 
celălalt, acestuia fiindu-i restituită respirația.  
 Astfel, cele trei drumuri pentru excelență în electronică sunt definite de trei 
conectoare - albastru, verde și roșu, mereu în aceeași ordine.  
 

 
 
 Se pare că omul cunoaște cele trei aspecte ale naturii și, inconștient, 
construiește tot pe baza acestui arhetip fundamental.  
 Materia e făcută din quarcuri și aceștia sunt de trei tipuri, adică au trei culori. 
De exemplu, un proton este făcut din trei quarcuri, doi numiți up și unul numit 
down, care însă sunt reprezentați grafic cu trei culori diferite, care sunt, încă o dată, 
unul albastru, unul verde și unul roșu.  
 

 
 
 Lumea credea cu adevărat că ar exista trei tipuri de ființe vii - cei cu sângele 
albastru - nobilii, cei cu sângele roșu - ceilalți, și cei cu sângele verde - marțienii.  
 Încă o dată deosebirea culorilor arată inconștient cine are suflet și cine nu 
are, sau cine ar dori să fie suflet prin culoarea nobilimii, adică culoarea celor 
puțini, a celor aleși, oamenii comuni având doar spiritul, care este roșu, iar alții 
sunt verzi.  
 
 
 Utilizarea culorilor RGB în psihologie 
 



 
 Renato Cocchi, neurolog și medic psiholog, are o teorie interesantă, conform 
căreia "un anumit număr de comportamente cognitive inadecvate, normale sau 
patologice, se pot datora unei dominări emisferice imperfecte, temporară, stabilă 
sau stabilizată. Pentru susținere sunt prezentate date cu evidență obișnuită, cum ar 
fi cititul în oglindă, scrisul și vorbitul, etapa lui NU în dezvoltarea din prima etapă 
a copilăriei, opunerea și prezența majoritară a stângăciei la subiecții cu 
insuficiență mentală, sau cerebropatie infantilă, opoziția în timpul desfășurării 
adolescenței, gândirea janusiană, caracterul "Gică-contra", negativismul în 
anumite psihoze, prescripția paradox, comportamentul "disociat" al toxico-
dependentului, anumite date experimentale despre concordanța testului digit span 
verbal și vizual motor la subiecții demenți sau alcoolici, răspunsurile de opoziție la 
Matricile Progresive ale lui Raven la demenți, alcoolici și subiecți normali, mirror 
focus-ul în epilepsie." Cu alte cuvinte, Cocchi susține că dintre cele două emisfere 
una este dominantă, de obicei cea stângă. Se știe sigur că emisfera dominantă 
răspunde la solicitări cu câteva milisecunde înaintea celeilalte. Pornind de la 
această observație s-ar putea presupune că cele două emisfere ar face concurență 
între ele, iar răspunsurile pe care le dau tind să fie speculare. Dacă emisfera dreaptă 
tinde să spună da, cea stângă dominantă ar tinde să spună nu. Răspunsul corect este 
mereu încredințat dominantei, pentru că altfel ar sufoca impulsurile celeilalte 
emisfere, care nu ar reuși să se exprime la timp. Dar în anumiți subiecți  s-ar putea 
crea o alternanță a dominației celor două emisfere. Asta ar face în așa fel încât 
subiectul ar furniza răspunsul specular la cel corect, adică răspunsul greșit, doar 
pentru că emisfera care nu este dominantă ar domina-o uneori pe cealaltă.  
 Dar cum să stabilim care dintre cele două emisfere domină? Pentru o lectură 
aprofundată a lucrărilor lui Cocchi facem trimitere la articolele sale 
(http://www.reversebrain.net/Domin1-it.htm), dar ceea ce a atras la articolele 
acestui psiholog este testul pe care l-a inventat pentru a stabili dacă un subiect este 
normal sau schizoid.  
 Dar să-l lăsăm pe același autor să își descrie experimentul:"Prin coprezența 
opusului, în relație cu fiecare stimul perceptiv, există un faimos experiment 
neuropsihologic care nu a fost niciodată explicat într-o manieră satisfăcătoare. 
Dacă se fixează pentru câteva minute o suprafață roșie, apoi se mută privirea pe o 
suprafață albă, pentru o fracțiune de secundă se vede culoarea verde (verdele este 
complementar, adică opus lui roșu). Dacă consideră adevărat punctul de vedere 
cu privire la coprezența opusului, se poate suprapune că emisfera dominantă vede 
corect roșul. Emisfera care nu este dominantă ar percepe stimulul roșu ca verde, 
dar acest fenomen este de obicei suprimat. Dacă se mută ochiul pe alb (care 
corespunde absenței culorii), emisfera dominantă se adaptează imediat. Cea care 
nu este dominantă, care este mai lentă în elaborarea stimulilor, pentru o fracțiune 



de secundă percepe imaginea sa reziduală (verdele). Aceasta este prezentată ca 
aparținând celei de-a doua suprafețe, cea albă, pe când în realitate este încă 
produsul opusului stimulului datorat culorii suprafeței roșii. Emisfera care nu este 
dominantă este și emisfera în care sunt elaborate cu precădere stimulii emotivi  
(Gainotti, 1983; Wittling și Roschmann, 1993). Este posibil ca subiecții 
hiperemotivi (ceea ce adesea coincide cu indivizii "nevrotici") să aibă o 
hiperfuncțiune a ariilor sau a structurilor sau funcțiilor emisferei care nu este 
dominantă? În acest sens propun un test pe care eu îl folosesc în mod curent. Dacă 
li se cere subiecților hiperemotivi să răspundă imediat, fără să se gândească la 
asta, la întrebarea "Care este opusul lui roșu?" nu puțini dintre aceștia vor 
răspunde: verde. Întrebați de ce au răspuns așa, nu știu să răspundă. Depresivii 
însă răspund  de obicei : negru (care însă este opusul albului)." 
 Dacă pe de o parte această lucrare are baze teoretice complet eronate, pentru 
că roșu nu are nimic de-a face cu contrariul verde, pe când negrul este efectiv 
opusul albului, pe de altă parte testul produce niște diferențieri în ceea ce privește 
răspunsurile. Astfel de diferențe, care după părerea noastră nu se datorează 
cauzelor exprimate în articolele sale, ci datorită total altor factori, ne demonstrează 
că este posibil să se folosească culorile pentru a identifica stări de alterare mentală. 
Apoi cele două emisfere nu sunt în antiteză una cu cealaltă, ci percep două părți 
diferite ale aceleiași realități, crezând că astfel o percepe pe toată.  
 Dacă întrebarea "Care este culoarea opusă lui roșu?" este pusă unui subiect 
fără parte sufletească, iată că răspunsul este "verde", adică culoarea celeilalte unice 
părți pe care o are. Dar dacă întrebarea îi este pusă unui subiect care are și suflet, 
acesta va răspunde "albastru", arătând că opus spiritului din punct de vedere 
arhetipic este sufletul. În această ordine de idei, dacă subiectul este schizofrenic și 
nu are suflet, va răspunde că opusul lui roșu este negru, pentru că aceasta este 
culoarea minții sale, așa cum rezultă din TCT static. Dacă se analizează tabelele 
prezentate de acest autor se observă imediat contextul în care interpretarea greșită a 
lui Cocchi devine foarte ușor de interpretat prin prisma noastră.  
 În realitate nici măcar nu este adevărat că cele două emisfere corespund unor 
timpi diferiți de reacție, pentru că una ar domina-o pe cealaltă. Ele răspund cu 
timpi diferiți doar când nu sunt de acord cu privire la răspuns să dea.  
 Pe această bază pe poate stabili prin intermediul unei pseudo-mașini a 
adevărului când subiectul spune o minciună. Lobul stâng spune minciuna și cel 
drept o contestă din pricina structurii sale, fiind astfel incapabil să spună lucruri pe 
care nu le crede ca fiind adevărate.  
 Universitatea din Padova, Departamentul de Psihologie Generală, efectuează 
împreună cu Universitatea din Seattle o cercetare despre caracteristicile amintirilor 
subiecților care  susțin că au avut experiențe cu extratereștrii.  



 Profesorul Giuseppe Sartori este obligat să administreze un test de memorie 
autobiografică a cărui descriere tehnică poate vi văzută pe următorul site: 
http://aiat.psy.unipd.it/ .  
 Testul prevede măsurarea întârzierii răspunsurilor date cu mâna dreaptă sau 
cu cea stângă, care sunt legate la emisferele opuse.  
 Prin această tehnică se dorește și studierea răpiților italieni pentru a compara 
eventuale anomalii în sistemul adevărat - fals.  
 Trebuie subliniat că vechiul sistem a lui chunk din PNL funcționează foarte 
bine și fără utilizarea computerului, unde i se cere subiectului, care are brațele 
întinse, să reziste examinatorului, care, în timp ce îi pune subiectului o întrebare la 
care acesta trebuie să răspundă afirmativ sau negativ, încearcă să-i încrucișeze 
brațele. După câteva întrebări de control de tipul ...Te numești Giuseppe? Ai 
patruzeci de ani? ...acesta este întrebat...Ai fost luat de extratereștrii?  
 În acest context, în timp ce în cazul unor răspunsuri exacte subiectul reușește 
să-i țină piept examinatorului, care nu reușește să-i încrucișeze brațele, la ultima 
întrebare lobul stâng va răspunde nu, dar cel drept nu va fi de acord. Se va crea o 
întârziere a răspunsurilor musculare ale subiectului și brațul legat de emisfera care 
nu este dominantă nu va răspunde la efortul muscular cedând într-un mod jalnic.  
 În plus, trebuie să semnalăm aici că cel care vede culorile nu este ochiul, ci 
creierul.  
 S-a demonstrat că există neuroni care recunosc albastrul, verdele și roșul în 
interiorul scoarței cerebrale.  

 Cei doi psihologi de la Cornell Romi 
Nijhawan și Beena Khurana testează aparatul optic 
pentru a investiga descompunerea culorilor "motion 
extrapolation". Experimentele demonstrează că de 
fapt culoarea se formează în scoarța cerebrală și nu 
pe retină.  
http://www.news.cornell.edu/chronicle/97/4.10.97/colors.html. 
 Ochiul uman ar fi singurul capabil să preia 

infirmații din exterior, dar cei care discern și arată culorile în semnificația lor, ar fi 
niște anumiți neuroni. Toate acestea ne determină să credem că de fapt culoarea 
este percepută ca un șablon (template) de către creierul uman și apoi este 
interpretat în mod arhetipic. Asta ar demonstra prezența unei conexiuni între 
culoarea percepută și simbol, dar și între simbol și culoarea produsă în interiorul 
unei simulări mentale. 
 Deci, ar fi corect să gândim că, dacă o culoare produce o alterație a 
încărcăturii  și a percepțiilor, atunci ar fi corect să presupunem că o culoare la care 
doar ne-am gândit și pe care am produs-o în interiorul unei simulări mentale ar 



putea produce alterații nu doar ale percepțiilor, ci și alterații ale stării de sănătate a 
subiectului supus experimentului.  
 
 

Triade Color Testul Dinamic (TCTD) 
 
 

 
 
 Pe baza acestor date și pe baza informațiilor obținute cu ajutorul TCT-ului, 
ne-am gândit că putem lucra la un TCT dinamic, adică un test al culorilor simulat 
în minte, creat pentru a modifica situația culorilor percepute, deci și situația reală a 
hărții teritoriului percepută de subiectul care efectua testul.  
 Cu alte cuvinte, dacă un subiect are o Minte neagră, dacă reușește cumva să 
o facă verde, subiectul s-ar vindeca de schizofrenie?  
 Până la urmă, noi susținem împreună cu Jung că ceea ce se întâmplă în cap 
nu este cu nimic mai puțin real decât ceea ce se petrece în afară. Am început să 
aplicăm un model dinamic al testului culorilor celor trei sfere pe câțiva subiecți cu 
probleme psihice, unele chiar grave, și am observat puternice îmbunătățiri a 
condiției lor psihice.  
 Apoi am evaluat posibilitatea de a efectua un test dinamic pe răpiți, pentru a 
verifica dacă în mod arhetipic aceștia puteau să elimine paraziții, extratereștrii și 
microcipurile, modificând dinamic sferele colorate în interiorul minții lor și 
convingând sferele să-și modifice culoarea, adică emisia lor, frecvența lor 
vibrațională.  
 Rezultatele obținute au fost foarte încurajatoare și ne-au permis să eliberăm 
subiecți care nu puteau fi hipnotizați decât cu mare greutate și foarte greu de 
condus printr-un flash simulation, până la rezultatul de eliberare totală.  
 Procedura pe care o expunem oferă rezultate optime dacă este aplicat pe 
răpiți, pe cei care sunt doar parazitați și pe persoanele cu probleme paranoide de 
diverse feluri, inclusiv schizofrenia. Procedura durează mai puțin de 15 minute și 
poate fi modulată în așa fel încât să fie posibil ca în timpul simulării mentale, dacă 



se dorește, subiectul să fie introdus într-o stare hipnotică, sau să-l determinăm pe 
acesta pur și simplu să vorbească cu partea sufletească, spirituală sau mentală.   
 În această procedură nici măcar nu este esențial ca subiectul răpit să-și 
amintească originile traumei sale sau să retrăiască experiențele traumatizante, 
despre care poate să nu devină niciodată conștient.  
 În realitate, sistemul lucrează doar în mod arhetipic pe ideogramele culorii și 
poziției spațiale, fără să identifice la nivel conștient, decât dacă se vrea, evitând 
astfel pe de o parte trauma amintirii experienței și pe de alta operând în "limbaj 
mașinal", fără ca subiectul măcar să-și dea seama foarte bine de ceea ce se petrece 
în realitate cu componentele triadei sale.  
 La sfârșitul procedurii subiectul apare ca fiind vindecat de psihoza sa sau 
eliberat de paraziți sau extratereștri.  
 Această procedură este complet independentă de tehnicile de hipnoză sau 
PNL și poate fi efectuată de oricine are o minimă conștiință de sine. 
 
 
 Partea experimentală 
 
 
 În prima parte a testului se reface TCT-ul static: 
 I se cere subiectului să-și imagineze în minte o cameră rotundă și complet  
întunecată, unde el se află în centrul camerei. Nu se vede nimic, dar se știe că acolo 
sunt trei lămpi sferice care se vor aprinde la comanda noastră. I se va cere 
subiectului să memoreze parametrii celor trei lămpi, care sunt culoarea, mărimea, 
înălțimea față de podea, poziționarea în jurul subiectului, gradul de reflexie a 
sferelor, materialul din care sunt construite, etc. Se subliniază înainte de începerea 
experimentului că cele trei sfere când se aprind pot avea orice culoare, chiar și 
culoarea neagră. În acest ultim caz, când sferele vor fi aprinse și cor avea eventual 
această culoare, nu vor fi vizibile pentru că negrul într-o cameră complet 
întunecată nu este vizibil.  
 Lampa neagră are diferite semnificații dacă este prezentă în TCT. Lampa 
poate fi neagră și pentru că absoarbe toate radiațiile, dar poate și să nu existe, ca în 
cazul în care sufletul lipsește, deci lampa sufletului în cest caz nu se va aprinde, 
pentru că nu este prezentă în camera întunecată.  
 I se cere subiectului să aprindă prima lampă, cea a minții, apoi cea a 
spiritului și apoi cea a sufletului. Nu schimbați ordinea aprinderii. Lampa sufletului 
trebuie să fie mereu ultima care se aprinde, pentru că în cazul în care aceasta 
lipsește subiectului îi va fi greu să continue exercițiul. Însă dacă subiectul fără 
suflet aprinde o lampă care nu există la sfârșitul exercițiului, se poate gândi mereu 



că aceasta poate fi de culoare neagră și va tinde să nu dramatizeze prea mult lipsa 
unei componente a triadei.  
 Acum i se cere subiectului să memoreze mental informațiile cerute. I se va 
cere subiectului să unească cele trei lămpi și să observe rezultatul final în termeni 
de mărime, poziție și culoare.  
 I se cere subiectului să separe iar lămpile, făcându-le să ia poziția care o 
aveau înainte.  
 
 În acest stadiu se scoate subiectul din simularea TCT și se analizează 
informațiile. I se cere subiectului să vorbească despre ce dorește, timp în care noi 
stabilim rapid, pe baza informațiilor pe care subiectul ni le-a oferit, starea de 
sănătate a triadei și eventuala prezență sau absență a parazitărilor care alterează 
culoarea sferelor.  
 Odată efectuat acest prin control, care reprezintă fotografia statică a 
subiectului, se începe adevăratul și propriul TCT dinamic.  
 
 TCT Dinamic: 
 I se cere subiectului să reintre mental în camera sferelor. 
 I se spune că se va număra până la trei și când numărul trei va fi pronunțat, 
dacă sunt alte lămpi care nu au fost rugate să se aprindă prima dată, alte lămpi în 
afară de cele ale triadei, acestea se vor aprinde acum. 
 După ce ați numărat până la trei se aprind lămpile care corespund ideatic 
prezenței în camera întunecată a: memoriei extraterestre active (MEA), Luxului, 
extratereștrilor fără corp și alte lămpi mai mici care corespund diverselor 
microcipuri pe care subiectul le are în corp.  
 Trebuie subliniat că extraterestrul fără corp ar putea să nu fie vizibil la acest 
nivel pentru că apare mereu ca o lampă neagră. Uneori însă această lampă neagră 
poate fi detectată de subiectul care se supune testului dinamic.  
 I se spune subiectului că aceste lămpi nu sunt ale sale și că trebuie eliminate. 
I se cere să inițieze procedura de eliminare, introducând o mână în lampa 
sufletului. Subiectul i se va cere să descrie eventualele senzații cenestezice pe care 
le provoacă în el acest tip de experiență.  
 Agățarea de ancorele cenestezice este importantă pentru că atunci când mâna 
subiectului este introdusă în interiorul sferei sufletului contactul arhetipic cu 
emisfera corespondentă este mai puternic.  
 Alegerea mâinii care este introdusă, dacă este dreapta sau stânga, nu este 
întâmplătoare. Aceasta depinde de poziția pe care o are lampa care reprezintă 
sufletul în interiorul camerei întunecate. Dacă lampa este la stânga se va introduce 
brațul stâng, dar dacă lampa este în centru sau la dreapta se va introduce mâna 
dreaptă.  



 Apoi i se va spune subiectului că sufletul este incompatibil din punct de 
vedere energetic cu celelalte lămpi și că este suficient ca celelalte sfere să fie atinse 
de sfera sufletului, iar acestea vor exploda sau vor dispărea. I se va spune că lampa 
sufletului se va comporta ca o mare radieră și va șterge celelalte lămpi și i se va 
cere subiectului să aibă mâna în lampa sufletului când o mută, astfel încât aceasta 
să atingă celelalte lămpi nedorite. Se va începe cu lămpile mai voluminoase și mai 
luminoase, care de obicei sunt MEA sau Luxul. Prin sugestii vizuale și cenestezice 
potrivite, subiectul va fi încurajat să șteargă diferitele sfere, una câte una. În 
această fază, sfera Luxului se va muta prin cameră, care este reprezentarea 
corpului. Astfel și atunci când se șterge sfera MEA este posibil ca subiectul să aibă 
senzații auditive sau vizuale de la MEA, dar este bine să nu se zăbovească prea 
mult asupra acestor aspecte ale simulării, decât dacă se dorește să se examineze 
conținuturile MEA sau se dorește să se discute cu Lux-ul. Credem totuși că la acest 
nivel nu trebuie să se piardă timpul cu aceste chestiuni. După ce s-au eliminat 
lămpile paraziților, se continuă cu eliminarea lămpilor mai mici care se 
poziționează, față de triadă, în locuri foarte exacte. I se va cere subiectului să 
perceapă de fiecare dată când sufletul se agață de o lampă care reprezintă un 
microcip, o zonă a corpului, care va furniza o anumită senzație. Subiectul nu știe că 
aceste lămpi corespund microcipurilor care se află în corp, dar va simți senzații 
corporale cenestezice care corespund locului unde se află diversele microcipuri. Cu 
acest sistem se va putea controla nu numai poziția acestor obiecte, ci se și poate ști 
exact care și câte sunt eliminate prin acest sistem.  
 Când în camera întunecată rămân aprinse doar cele trei lămpi ale triadei, 
atunci și doar atunci și se va cere subiectului, la semnul nostru, să aprindă lumina 
în cameră. Lumina albă va scoate în evidență eventualele lămpi negre, care până în 
acest moment nu se puteau vedea.  
 De obicei se numără până la trei și i se spune subiectului să aprindă lumina 
albă când se ajunge la trei.  
 Arhetipic, această operație face vizibil tot ce aparține celei de-a doua creație, 
pornind de la diferiții paraziți și până la Primul Om. În acest context de obicei 
devin vizibili parazitul Șase degete sau Horus în cazul în care sunt prezenți, însoțiți 
de alte lămpi mici și negre, ale căror poziții indică că sunt microcipuri de natură 
eterică și sunt controlate ce acești ultimi paraziți. Trebui subliniat faptul că diverșii 
paraziți din a doua creație nu au corp și construiesc microcipuri care nu sunt solide. 
Se poate folosi termenul eterice, dar am putea spune și că sunt caracterizate de 
frecvențe vibraționale care nu pot fi percepute de noi. I se va cere sufletului să 
șteargă și diferitele pete negre prezente în camera albă, începând cu cele mai mari 
și mai invazive și terminând cu cele mai mici.  



 Uneori, pata sau lampa neagră care corespunde parazitului celei de-a doua 
Creații, apare ca o gaură în peretele camerei. În acest caz i se cere sufletului să 
repare zidul camerei.  
 Când nu mai sunt lămpi străine de eliminat i se cere subiectului să observe 
culorile celor trei lămpi ale triadei și va observa că acestea și-au schimbat culoarea 
vizibil.  
 I se va cere triadei să se unească într-o singură lampă, subliniind că cele trei 
conștiințe devin una singură, corespunzând unei singure culori, fără alte 
amestecuri. De obicei subiectul reușește să obțină acest rezultat din prima 
încercare. În acest caz i se va cere subiectului să-și întrebe sufletul dacă își 
amintește cum se simte unit cu celelalte două componente ale triadei. I se va cere 
triadei să separe cele trei componente care își vor relua poziția originală. Se va 
observa că de fiecare dată când sufletul, mintea și spiritul se unesc și apoi se 
resepară, culorile celor trei lămpi tind să se modifice până ajung la stabilitatea 
culorilor pure (albastru, verde și roșu sau galben, verde și roșu). 
 Uneori nu se ajunge imediat la o separare corectă a culorilor, în acest caz e 
de preferat să se aștepte câteva zile, pentru că triada trebuie să se obișnuiască să 
vibreze la noua sa frecvență.  
 În final, i se va cere subiectului să unească încă o dată sferele în triada finală, 
care poate fi albă sau galbenă, în funcție de prezența sufletului Primului sau celui 
de-Al Doilea Creator. Și la sfârșit i se va cere triadei să verifice dacă este prezentă 
și altă conexiune. Mai ales o conexiune care să lege sufletul de altceva.  
 În acest moment triada simte legătura cu PO1 sau PO2, care se poate să fi 
rămas activă. I se cere triadei să elimine și această ultimă conexiune, trăgând înspre 
ea acest elastic care leagă cele două extremități. Triada efectuează această 
operațiune în câtva clipe, fără un efect de natură emotivă.  
 I se cere triadei să transforme camera într-o cameră care vibrează, astfel 
încât să poată distruge orice lucru care încearcă să intre în ea.  
 În această etapă se separă iar lămpile sufletului, minții și spiritului și i se 
cere lămpii sufletului să se uite unde sunt în spațiu și timp copiile sale, fără a ieși 
din cameră. Sufletul nu trebuie să iasă niciodată din cameră în timpul acestor 
operațiuni. Sufletul vede și găsește imediat copiile care sunt vizualizate fără prea 
multă dificultate, în cilindre verticale și i se cere sufletului să emită o rază 
luminoasă de culoarea sa, atingând copiile, dincolo de timp și spațiu, copii care 
prin acest sistem sunt eliminate rapid.  
 Dacă nu se pierde timp cu detaliile, adică dacă nu i se cere sufletului să vadă, 
in remote, ce se întâmplă în camera copiilor, întregul proces poate să dureze circa 
15 minute și garantează o eliberare totală a răpitului.  
 La sfârșit este bine să rugăm partea sufletească să nu mai permită nimănui să 
intre în cameră și i se cere să rămână în cameră pentru a-și apăra propriul corp.  



 
 
 
 Post-procedură  
 
  
 După efectuarea acestei proceduri subiectul a ieșit imediat din această 
problemă. Aceasta va fi în continuare subiect de interes din partea militarilor și 
extratereștrilor, dar  ar trebui să fie capabil să nu se mai lase prins. Cazurile în care 
subiectul este luat iar depind exclusiv de cât de mult a decis sufletul să nu-și mai 
abandoneze corpul.  
 Această procedură, după cum s-a putut constata, nu se referă la extratereștri 
de niciun fel, ci doar arhetipic la sfere colorate.  
 Dar puterea culorilor arhetipice este mare și rezultatul confirmă eficiența 
metodologiei noastre.  
 Subiectul va putea apoi să-și verifice camera sferelor sale. Culoarea sferelor 
îi va spune imediat dacă există probleme de parazitare de orice fel, fără a mai fi 
nevoie să-și construiască o simulare mentală complexă, care ar putea să creeze 
anumite dificultăți subiecților cenestezici.  
 
 
 O considerație finală 
 
 
 Pare interesant ca în această lucrare să scoatem în evidență faptul că teoria 
Universului colorat are multe aspecte în comun cu teoria simetriei celor 3 quarcuri 
culoare up și down care ni se pare că reprezintă bine particule subatomice 
ipotetice, capabile să definească prin prezența lor șase posibile culori care definesc 
cele opt octante despre care am discutat până acum. În acest context, quarcurile nu 
ar fi particule subatomice de altfel cu adevărat virtuale și nu reale, ci șase aspecte 
ale virtualității în care suntem scufundați, cărora noi înșine le vom da proprietăți 
virtuale, în realitate inexistente, dar total holografice.  
 Pentru a explica anumite aspecte ale materiei cunoscute este necesar să 
presupunem că quarcurile se deosebesc printr-o caracteristică - un nou tip de 
încărcătură, numită culoare, asupra căreia acționează o forță puternică. Fiecare 
"savoare" a quarcului poate purta una dintre cele trei tipuri de culoare - roșu, verde 
sau albastru. Unui quarc roșu îi corespunde un antiquarc care are o încărcătură de 
culoare antiroșu (care este identic cu azuriul); celelalte quarcuri vor avea 
încărcături antiverde (purpuriu) și antialbastru (galben). 



 Analogia între această nouă încărcătură și culoare face 
posibilă enunțarea regulilor conform cărora se combină 
quarcurile. De exemplu hadronii nu prezintă o încărcătură de 
culoare; așadar, suma culorilor quarcurilor componenți trebuie 
să fie albă sau să nu aibă nicio culoare. Astfel, singurele 
combinații consimțite sunt cele ale unui quarc și ale 
antiquarcului său, care dau naștere mezonilor, și cele ale unui 
quarc roșu,  unul verde și unul  albastru, care dau naștere 
barionilor (albi). 

 
 

 
Barionii, la fel ca protonii și neutronii, sunt făcuți din trei quarcuri, fiecare de o culoare diferită. 

Mezonii sunt făcuți dintr-un quarc de o culoare și dintr-un antiquarc de "anticuloarea" sa. 
 
 

 
Exemplu de reacții colorate 

 



 
 Stările de culoare nu apar niciodată izolate. Această descoperire este în 
acord cu faptul că quarcurile libere, care au o singură încărcătură colorată, nu au 
fost observate niciodată. Acțiunea marii forțe dintre quarcurile colorate trebuie să 
fie extraordinar de puternică, poate destul de puternică încât să poată confirma în 
permanență quarcurile în interiorul hadronilor incolori.  
 Deci, Sufletul, Mintea și Spiritul nu ar fi altceva decât expresii ale 
quarcurilor.  
 În acest context s-ar putea afirma, încă o dată, dacă mai era nevoie, că este 
inutil să mergem la școală, pentru că oricum, în mod arhetipic, lucrurile ies la 
mereu la suprafață, chiar și într-un mod extraordinar de simplu, așa cum tinde să le 
reprezinte uneori emisfera stângă. Trebuie însă subliniat faptul că mersul la școală 
ne permite să înțelegem și să descriem mai bine sau cel puțin să avem premisele 
pentru a ne da seama într-un mod mai complet și mai corespunzător de senzațiile 
sufletești, structurându-le într-un context virtual strict geometric,  
http://www.infn.it/multimedia/particle/paitaliano/color.html așa cum susține și Fritjof Capra (Fritjof 
Capra, Il Tao della fisica, collana Gli Adelphi, traduzione di G. Salio, Adelphi, 
1989. pp. 381). 
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REFLECTII ASUPRA TCT-ULUI DINAMIC 
 
 Și în cazul Triade Color Testului Dinamic (TCTD), cum de altfel am 
procedat și cu Flash Mental Simulation (FMS), înainte de a realiza un document 
oficial care prezenta tehnica utilizată, notele care susțin motivațiile științifice și 
potențiala validitate a metodei propuse, am considerat să este bine să efectuăm o 
experimentare aprofundată.  
 În momentul publicării acestui document mai mult de o sută de subiecți s-au 
supus procedurii, fapt care a condus la rezultate interesante.  
 Astfel, dacă pe de-o parte am obținut rezultate mai mult decât încurajatoare, 
fie pentru tratarea paranoiei de diferite tipuri cât și a comportamentelor schizoide 
în subiecții care nu sunt răpiți, am testat procedura pe simpli parazitați, apoi pe 
răpiți declarați.  
 Analizele efectuate până în acest moment ne permit să face anumite 
observații de principiu, care vor fi utile fie răpiților, fie viitorilor utilizatori ale unor 
astfel de tehnici legate de simbologia simulărilor mentale.  
 
 
 Procent de succes după utilizarea TCT-ului 
 
 
 Chiar dacă este încă devreme pentru a vorbi de rezultate sigure, trebuie 
oricum subliniat că avem deja la dispoziție multe date pentru a observa un trend de 
principiul, care parcă demonstrează că TCT-ul este extrem de rapid și puternic. 
 Oricum am fost nevoiți să constatăm, în anumite cazuri, prezența unei 
recăderi în problemă, fie aceasta de natură psihică cât și legată de răpiri, după un 
oarecare timp, de la cincisprezece zile până la patru luni de la prima aplicare a 
metodologiei prezentate. În această perioadă de timp, subiectul tratat cu TCT 
dinamic, se întoarce la noi cu semne clare de recrudescenţă a problemei sale.  
 Bineînțeles că ne-am întrebat care ar putea fi cauza acestei probleme și am 
găsit un răspuns oarecum probabil.  
 Trebuie să subliniem faptul că o astfel de problemă apăruse deja în perioada 
când lucram cu subiecți răpiți prin intermediul tehnicilor de hipnoză clasică, prin 
intermediul hipnozei rapide  sau utilizând FMS-ul și TCT-ul.  
 Aceste tehnici se bazează pe principii mai degrabă diferite și sunt 
caracterizate de o procedură aplicativă tot mai rapidă. Cu ajutorul hipnozei clasice 
subiectul este tratat pe durata a doi ani, până aproape de ieșirea totală din această 



problemă. Hipnoza rapidă producea în aproximativ două ore același rezultat, dar 
mai complet. În simularea flash, într-o singură aplicare, fără a coborî neapărat la 
nivele hipnotice profunde, se obținea un rezultat mai bun, iar cu TCT, într-un timp 
care dura de la 15 la 20 de minute, fără aplicarea stărilor hipnotice, se obținea un 
rezultat și mai bun. În hipnozele clasice, nu am reușit niciodată să-l eliberăm pe 
subiect de interferențele Primilor Oameni (PO) sau să-i desprindem de cei doi 
Creatori, lucru care însă putea fi obținut cu TCT-ul dinamic într-un timp foarte 
scurt. În ciuda timpului redus de aplicare a TCT-ului și diferenței substanțiale care 
exista între tehnici, existau la anumiți subiecți recăderi în problemă sau reveniri ale 
problemei, pe care, prin aceste tehnici și în cazul TCT-ului dinamic, nu am fost 
capabili să o rezolvăm doar printr-o singură aplicare.  
 Trebuie subliniat că, tehnicile utilizate fiind complet diferite între ele, nu 
puteam imputa insuccesele obținute tipului de tehnologie utilizată și pentru că 
tehnicile erau aplicate de diferiți colaboratori de-ai noștri, pe diferiți subiecți. În 
realitate s-a descoperit că subiecți la care apărea această recădere aveau o 
caracteristică fundamentală. La nivel inconștient nu doreau să se elibereze de 
fenomen.  
 Cu alte cuvinte, metodologiile noastre, mai ales FMS-ul și TCT-ul, 
funcționau mereu, indiferent care era subiectul pe care erau aplicate. Subiectul iese 
din TCT cu problema mereu rezolvată! Adevărata problemă apare după, când 
starea de "vindecare" nu poate fi menținută în timp.  
 De exemplu, răpitul, care nu este conștient de situația în care se află, după 
efectuarea TCT-ului se trezește fără interferențele extraterestre, fără microcipuri, 
fără interferențe de orice fel și începe să trăiască într-o situație în care harta 
teritoriului e total schimbată.  
 Pe de altă parte, extraterestrul, oricare ar fi acela, nu are nicio intenție să 
piardă așa ușor, fără să facă nimic, prada sa și încearcă să preia iar controlul asupra 
triadei (suflet, minte și spirit) și asupra corpului subiectului.  
 În această bătălie pentru libertate, răpitul poate fi subiectul unor puternice 
presiuni de natură psihologică. Extraterestrul încearcă să-l convingă pe subiect că 
fără prezența sa nu va reuși în viață. Sau subiectul simte în interiorul său o 
incapacitate de a trăi fără prezența extraterestrului, care, dacă pe de-o parte este 
reprezentarea temnicerului, pe de alta își asumă responsabilitatea pentru toate 
nereușitele din viața răpitului.  
 Și cum e mult mai ușor să trăiești rău dând vina pe extraterestru decât să  
trăiești rău și să dai vina pe tine însuți, mulți dintre răpiții noștri decid inconștient 
să le lase iar parazitați și să recadă în mediul unei înrobiri totale și perene.  
 În plus, extraterestrul alungat, pentru a putea reintra să dirijeze în interiorul 
corpului răpitului eliberat, are nevoie neapărată de permisiunea acestuia. În acest 
context tratează cu răpitul sau cel puțin încearcă să-l convingă pe acesta că fără o 



colaborare răpit-extraterestru viața ar fi ceva mediocru. Subiectul răpit care are 
nevoie să recupereze o identitate pe care n-a avut-o niciodată în realitate, din cauza 
unui respect de sine scăzut acceptă să fie reparazitat, utilizând un proces de 
disonanță cognitivă care îl face să creadă că poate să se elibereze de parazit sau de 
extraterestru când are chef, având în vedere că a mai făcut asta o dată. Dar în 
realitate, în interiorul său nu mai este capabil să o facă din pricina unei pseudo-
crize de abstinență.  
 Subiecții care tind să recadă în capcana extraterestră prezintă deci un punct 
slab în caracterul lor. Vrei o recunoaștere din partea societății? Extraterestrul din 
tine îți promite succes și televiziune. Vrei să ai o relație bună cu partenerul? 
Extraterestrul îți găsește unul, și acesta răpit, în compania căruia îți poți trăi viața, 
dar o companie infernală, doar pentru că extraterestrul îți alimentează frica de 
abandon.  
 Răpitului îi este frică ca nu cumva să fie abandonat. A fost abandonat din 
diferite motive, de părinții care nu-l susțin, de fii săi din același motiv și a fost 
abandonat de partenerii săi, care se tem de el. Prietenii se izolează de el, deci e mai 
bine să ai un extraterestru în interior, care te face să te simți diferit, decât să stai 
singur și să te simți viu.  
 Cu alte cuvinte, reiau în această lucrare un concept fundamental, pe care l-
am mai exprimat și în altă parte - răpitul nu are o identitate puternică și când nu 
mai este răpit, a pierdut-o și pe cea din situația sa precedentă. Dacă răpitul eliberat 
nu este supus unei terapii de susținere care să-i întărească propria identitate, va 
exista riscul concret ca extraterestrul să poată să-l reparaziteze, pentru că în mintea 
răpitului începe să capete formă imaginea unui sine vindecat și deci care nu mai 
este interesant pentru societate. Un sine vindecat dar singur! Atunci era mai bine 
când erau ei, pentru că măcar nu eram singur?  
 Extraterestrul, mai ales Luxul, lucrează asupra psihicului și asupra punctelor 
slabe ale răpitului, prin intermediul cărora l-a condamnat de la naștere. Alți paraziți 
care derivă din zone diferite ale Universului, identificați cu numele de Mârâit 
(Ringhio) sau Ra sau ființa Albastră, care la fel ca Luxul sunt caracterizați de 
absența unui corp solid, transformă răpitul într-un om mai degrabă agresiv, 
modificându-i total aspectul comportamental. O astfel de agresivitate este apoi 
mascată de un comportament care imită pe cel al unui comandant, dar care se 
prezintă ca întemeietorul regulilor unei noi mișcări pseudo-religioase. 
 Mai trebuie precizat și că recrudescența răpirii se face simțită, chiar dacă în 
cazuri destul de rare, mai mult prin aplicarea TCT-ului decât prin tehnica hipnozei 
clasice. Chiar trebuie subliniat aici că prin hipnoza clasică subiectul urma, pas cu 
pas, un drum lent, dar sigur, de conștientizare a problemei, care însă nu este posibil 
în douăzeci de minute, atât cât durează TCT-ul. Cu alte cuvinte, există riscul ca 
prin aplicarea TCT-ului subiectul să fie eliberat total de problema sa, dar nereușind 



să înțeleagă nimic din problema sa, adică nereușit să devină conștient de aceasta, 
aplicarea acestor tehnici fără a se ține cont de acest fapt pot conduce la un eșec 
total.  
  
 
 Sufletul călător 
 
 
 Am mai putut observa că după prima aplicare a TCT-ului, în acele cazuri 
speciale în care sufletul iese din corpul său din voință proprie și lasă corpul 
oarecum nepăzit, vor cădea toate apărările pe care le-am programat cu module 
specifice fie în FMS, fie în TCT.  
 Cu toate că se încearcă o reprogramare a Sufletului, prin care el este rugat să 
rămână de pază în corp, în unele cazuri acesta tinde să se elibereze de corp pe  
motivul lipsei de cunoaștere și a lipsei unui nivel de conștiință ridicat. În aceste 
cazuri subiectul este parazitat din nou imediat și procesul de eliberare trebuie 
repetat de la început. Dificultatea de a ține partea sufletească în interiorul corpului 
său este o dificultate obiectivă, care încă o dată pare să depindă de nivelul de 
conștiință a sufletului.  
 Cu alte cuvinte, pentru a ține la distanță extratereștrii trebuie, încă o dată, 
 să-l facem pe subiect să devină conștient de situația în care se află.  
 
 
 Psihoza și TCT-ul 
 
 
 O cazuistică mai modestă aflată la dispoziția noastră demonstrează că 
subiecții cu probleme psihice, care cred că sunt răpiți de extratereștri, dar care în 
realitate nu au fost răpiți niciodată și care sunt tratați prin TCT, reacționează 
imediat și în mod pozitiv la situația lor psihologică. În zilele care urmează 
tratamentului, subiectul dă impresia că și-a rezolvat total problema. Dacă ia 
medicamente nu le mai ia și nu face crize de abstinență, dacă subiectul este 
schizofrenic, schizofrenia sa dispare imediat, dacă e paranoic, paranoia sa poate fi 
controlată.  
 Dar starea de bine pare să dureze, încă o dată, doar câteva luni, după care 
subiectul revine la problema sa inițială.  
 Sistemul TCT are două momente fundamentale - primul este caracterizat de 
vizualizarea mentală a celor trei sfere colorate. În acel moment se înțelege imediat 
dacă subiectul care se supune testului este răpit, parazitat sau e doar psihotic, într-o 
stare mai mult sau mai puțin gravă.  



 Din analiza culorilor, dacă subiectul prezintă psihoze, acestea se prezintă ca 
o variație a culorilor standard, prin substituirea cu niște culorilor complementare 
(azuriu, purpuriu, galben) . În acel context, în partea a doua a testului (partea 
dinamică) i se cere subiectului, urmând un protocol potrivit, să schimbe culoarea 
sferelor, făcându-le pe acestea să ocupe poziția corectă în camera mentală și 
culoarea corectă.  
 În acel moment cele trei componente sunt reechilibrate în mod automat și 
subiectul se vindecă.  
 În acest context, boala psihică, care devine somatică, este legată de o 
funcționare proastă a componentelor triadei, care manifestă o proastă deschidere a 
canalelor lor spre părțile virtuale ale Universului. Canalele sunt deschise în mod 
inconștient și automat printr-un act de voință care produce schimbarea culorilor. A 
schimba culorile nu înseamnă numai a schimba vibrația triadei sau a 
componentelor sale, ci înseamnă și a deschide acele canale care sunt vizualizate ca 
vectori culoare. De exemplu, unde un spirit roșu este galben, acesta emite o astfel 
de culoare pentru că nu numai că nu absoarbe în axa spațiului (ceea ce este normal 
pentru natura componentei spirituale), dar nu absoarbe nici din axa energiei 
(verde). 
 Subiectul cu spirit galben va fi deci o persoană cu puțină energie, pentru că 
spiritul său, partea sa masculină, partea sa rațională, emisfera sa stângă, cititorul de 
holograme stâng nu are forță să lucreze bine.  
 Acesta este doar un exemplu banal a ceea ce dorim să subliniem.  
 Când este efectuată o aplicație al TCT-ului, subiectul are chakrele deschise 
(s-ar spune în limbajul new age, cu care noi nu suntem de acord, dar pe care îl 
suportăm), dar nu a înțeles de ce aceste canale sunt închise și odată deschise vor 
tinde să se reînchidă în timp din cauza lipsei de cunoaștere (conștientizare n.t.) pe 
care subiectul nu a acumulat-o prin intermediul mecanicii testului, doar dacă 
procedura nu este acompaniată și de un proces de înțelegere, pe care doar cine 
cunoaște bine metodologia poate să o garanteze.  
 
 
 Cine poate conduce un TCT și cum să se procedeze. Cod deontologic 
 
 
 Cu toate că TCT-ul este extrem de simplu, grupul nostru de lucru vă 
sfătuiește călduros să nu vă improvizați operatori ai TCT-ului.  
 Ceea ce trebuie făcut, conform studiilor noastre, este legat de o procedură 
exactă, pe care doar unul dintre colaboratorii noștri recunoscuți o poate efectua, 
doar pe motivul că au experiență, după ce au condus zeci de ședințe.  



 Doar după ce un subiect a fost supus TCT-ului dinamic va putea apoi să îl 
aplice pe el însuși, pentru că a învățat tehnica din interiorul camerei mentale a 
simulării sale.  
 Asta îl va obliga pe subiectul răpit ca prima dată să-și facă TCT-ul cu 
ajutorul unui operator extern și abia apoi va putea să efectueze, fără operator, o 
simplă procedură  care va consta în principiu doar în a verifica culoarea celor trei 
sfere, iar unde există tendința de reîntoarcere la culorile greșite, va încerca să le 
aducă la emisia corectă, producând astfel o stabilizare continuă a canalelor spațio-
tempo-energetice, care nu ar trebui să mai aibă nevoie de operatorul extern, printr-
un proces de menținere continuă.  
 Însă operatorul extern va fi necesar doar pentru a face, unde este necesar, o 
terapie de susținere, îndreptată spre întărirea Super Eului subiectului, ținându-l 
departe de probabile sau ipotetice recăderi.  
 Este fundamental ca subiectul eliberat de problema sa prin intermediul TCT-
ului Dinamic, să continue să fie urmărit și verificat, pentru o perioadă de timp care 
variază de la o lună până la trei, până la obținerea noii stabilități mentale și a 
înțelegerii noului nivel de conștientizare de sine.  
 Dincolo de faptul că această tehnică a fost inventată de cel care scrie acest 
articol, aceasta a trecut, pentru un studiu aprofundat, la un grup care cercetează 
fenomenele extraterestre și ar fi bine dacă ar fi luată în considerație și se 
psihoterapeuți - psihologi și psihanaliști, dar care nu sunt psihiatri - ca aceștia să 
aibă acea cultură elementară necesară mai ales pentru a urmări subiectul după 
prima aplicație.  
 De fapt este important ca fiecare să aibă o cultură elementară și o 
sensibilitate operativă pe care cu siguranță primul ufolog care trece pe stradă 
probabil nu o va avea niciodată.  
 În articolele care explică cum funcționează această nouă tehnică am vrut să 
prezentăm doar regulile GENERALE de interpretare a testului, dar o analiză 
corectă a testului este posibilă doar printr-un operator care a practicat zeci și zeci 
de TCT-uri.  
 Deci nu este suficient doar să se fi citit aceste articole pentru a putea stăpâni 
tehnica cu ușurință. Și în sfârșit, putem sublinia în această lucrare că o combinare 
oportună dintre tehnicile TCT și FMS, de la caz la caz, aplicată pe diverși răpiți, 
rezultă la fi cea mai bună și mai stabilă metodă pentru a ajunge la rezultatul final, 
minimizând recăderile.  
 În acest studiu se trasează doar liniile generale de ghidare a întregului 
sistem, neajungând la elementele particulare care trebuie cunoscute pentru 
aplicarea tehnicii.  
 
 



  
 Deontologia utilizării SMF-ului și a TCT-ului 
 
 
 Deontologia, sau etica deontologică, poate fi înțeleasă ca suma teoriilor etice 
care se contrapune consecvenționismului. Pe când consecvenționismul determină 
cât de bune sunt acțiunile în funcție de scopul lor, deontologia afirmă ce rezultate 
și mijloace sunt strâns dependente unele de altele, ceea ce înseamnă că un rezultat 
corect va fi rezultatul utilizării mijloacelor corecte. Cel mai faimos deontolog a fost 
Immanuel Kant (1724 - 1804).Imperativul său categoric formează un ansamblu de 
principii universale prin intermediul cărora poare fi evaluată corectitudinea 
acțiunilor. Numele de "deontologie" derivă din grecescul "deon" care înseamnă 
"obligație". Obiectivul lui Kant în formularea deontologiei era să stabilească un 
sistem etic care să nu depindă de experiența subiectivă, ci de o logică 
inconfundabilă. Deci, corectitudinea etică a unui comportament ar fi o obligație 
absolută și incontestabilă, la fel cum nimeni nu ar putea nega că doi plus doi egal 
cu patru. http://it.wikipedia.org/wiki/Deontologia 
 Alt deontolog renumit a fost Arthur Schopenhauer, un critic feroce a lui 
Immanuel Kant. Schopenhauer îl acuză pe Kant că repropune morala teologică. 
Pentru Schopenhauer imperativul categoric a lui Kant nu era altceva decât o 
adevărată contradictio in adiecto, pentru că conceptul de obligație are sens doar în 
relație cu o promisiunea obținerii unui premiu sau cu amenințarea cu pedeapsa. 
Astfel, un imperativ poate fi, ca să o spunem în maniera lui Kant, doar ipotetic 
(condiționat de un premiu  sau o amenințare) și niciodată categoric (necondiționat). 
Codul de deontologie profesională pentru toate categoriile poate fi găsit aici: 
http://www.lions-pomigliano.it/Bioetica/Significato.htm 
 
Art.15 Profesionistul trebuie să respecte în aplicarea propriei activități principiile inderogabile ale 
Bioeticii: apărarea dreptului la viață, la sănătate, a dreptului copilului, a rolului femeii în timpul 
maternității și în familie.  
Art.16 Profesionistul care atrage raporturi cu problemele relative în legătură cu  dezechilibrul mediului, 
fie el extern sau intern, cu riscurile și daunele pe care acestea le pot provoca...sistemelor vii (animale sau 
vegetale), răsfrângându-se prin urmare și asupra omului însuși, trebuie să desfășoare aceste raporturi în 
acord cu mediul și cu viața; așadar profesionistul va urma directivele deontologice cu privire la 
ecosisteme.  
 
 Este deontologic să te ocupi de răpiți? Este deontologic să se ocupe de 
această problemă grupul cu care eu lucrez? Este deontologic să ne ocupăm așa cum 
facem noi? Deontologia lui Kant nu ne interesează pentru că noi nu am primit 
niciodată un premiu, ci numai multe amenințări din partea mai multor sectoare, 
printre care: serviciile secrete, masoneria, anumiți cetățeni fundamentaliști catolici, 



anumite grupuri ufologice, etc. Codul deontologic de orice fel este legat de 
prezența unei categorii recunoscute de societatea contemporană. Există codul 
medicilor, cel al operatorilor ecologici și chiar și cel al prostituatelor. Toate acesta 
fiind roluri recunoscute de societate. Unde rolul nu este recunoscut, codul 
deontologic și-l scrie fiecare în parte, sau cel puțin încearcă. 
http://forum.cosenascoste.com/ufo-alieni/41305-ode-allufologo-c-u-n-gratia-et-privilegio.html 
 Din păcate pentru Centrul Ufologic Național (CUN), care a încercat acum 
câțiva ani să publice un cod deontologic al ufologului, care decreta de facto că 
unicul grup care ar putea face o cercetare în domeniul ufologic era, ca să vezi, 
exact CUN-ul, nu a avut sorți de izbândă. În realitate nu există categoria "ufolog" 
și oficial nu există nici categoria de "răpit". De altfel nu este decretat nicăieri că 
ufologul trebuie să fie cel care se ocupă de persoanele care susțin că sunt răpite de 
extratereștri. Același CUN a susținut de mai multe ori că fenomenul răpirilor 
extraterestre nu există, ca apoi să înlocuiască acest declarații cu altele substitutive, 
care apoi erau și acestea șterse și înlocuite cu altele, care erau în total dezacord cu 
ultimele. 
 Stabilit faptul că nu există ufolog care să se ocupe de răpiți, fie pentru că nu 
există categoria de ufologi, fie pentru că ufologii susțin că răpirile nu există, atunci 
cine trebuie să se ocupe de răpiți? 
 De răpiți nimeni, dar dacă răpitul este considerat un bolnav mintal atunci 
intervin medicii. A declara că medicii și psihiatrii sunt cei care trebuie să se ocupe 
de răpiți, așa cum susține CUN în Italia, înseamnă încă o dată că răpiții nu există și 
că există numai niște bolnavi mintal.  
 Un alt exemplu de etică deontologică este oferit de CISU (Centrul Italian de 
Studii Ufologice) prin manualul său - http://www.ufo.it/aderire/ 
 

 

 
 



 Și în acest caz, dacă pe de-o parte surâdem la ideea că există o elită a 
ufologică, ne trece un fior pe șira spinării când ne gândim că aceste persoane au 
inventat o categorie ca și când aceasta ar fi un fel de nou creștinism, care poate fi 
apărat și poate fi recognoscibil de restul rasei umane prin intermediul unui zid 
format din reguli și coduri.  
 Grupul Sentinel nu se lasă mai prejos și publică și el un cod deontologic al 
său, care este împărțit în trei părți. http://www.automiribelli.org/?page_id=334 
 
 °Responsabilitatea față de martor 
 °Responsabilitatea față de public 
 °Responsabilitatea față de ufologie 
 
 Dar deontologia nu înseamnă doar responsabilitate, cel puțin nu din punctul 
nostru de vedere, și este cu totul altceva după Kant - de exemplu este un ansamblu 
de obligații, dar după Schopenhauer nici măcar asta.  
 Deci, persoanele care își umplu gura cu termenul "cod deontologic" nici 
măcar nu știu să definească conceptul și nu cunosc nimic despre problema răpirilor 
- aceștia sunt subiecții care ar vrea să facă regulile în Italia! 
 Dar înainte să vorbim despre deontologie trebuie să se vorbească încă o dată 
despre conștiința de sine.  
 Și se înțelege imediat că toate aceste coduri și reguli care trebuie aplicate 
unei categorii inexistente sunt doar fructul unei tentative demagogice de a face din 
ufologi ceva ce este recunoscut de regulile societății. E ca și cum și-ar spune: "Eu 
am reguli asemănătoare cu cele ale științei, deci sunt ca voi, oamenii de știință, și 
dacă voi existați, prin urmare exist și eu." 
 
 
 Să clarificăm lucrurile! 
 
 
 Deci, deontologia este un ansamblu de teorii etice care susțin că rezultatul nu 
justifică mijloacele. Trebuie să ne punem acum  întrebarea dacă sistemele noastre, 
cum ar fi TCT-ul, FMS-ul, însăși hipnoza sau PNL-ul, sunt sisteme etice. Pentru 
CUN nu sunt, pentru că se bazează pe aserțiuni care nu sunt științifice și deci 
conduse de subiecți nerecomandabili. În realitate, ceea ce CUN-ul și CISU-ul au 
susținut mereu este fundamental eronat. Tehnicile de hipnoză, de simulare mentală 
și PNL sunt susținute de mii și mii de pagini de literatură științifică și de cazuistică, 
cum se întâmplă și în cazul lucrărilor noastre. Atunci ar rămâne posibilitatea să se 
susțină că persoanele care utilizează aceste tehnici nu sunt etice, dar dacă pe de  o 
parte lipsa regulilor nu ne permite să exprimăm o astfel de teză, pe de altă parte 



trebuie să afirmăm că până acum nimeni nu a înfruntat această problemă, ținând 
cont că comunitatea științifică a refuzat mereu să le analizeze din punct de vedere 
metodologic și științific. Uneori s-a prefăcut că o face, nerespectând nici cea mai 
banală dintre regulile deontologice, falsificând date, interpretând greșit 
circumstanțele și încurajând martorii să declare lucruri false.  
 
 Regula 
 
 În acest context, nu avem nevoie de coduri și alte paiete, ci de o singură 
regulă, dacă se poate numi așa, care mai mult este un principiu decât o regulă, fiind 
astfel inconfundabilă și de nedovedit.  
 Să vorbim despre principiul eticii, prin aplicarea căruia orice acțiune  de-a 
ta care va produce o daună unui ecosistem va fi considerată ca fiind o acțiune 
neetică.  
 Ne întrebăm acum dacă comportamentul grupurilor ufologice italiene este 
lipsit de etică când acestea ascund mărturii despre evenimente de răpiri 
extraterestre sau când amenință martorii evenimentelor ufologice, sau când îi 
obligă pe aceștia să scrie și să semneze declarații prin care aceștia sunt obligați să 
nu divulge terților ceea ce au văzut sau când îi lasă în voia sorții pe răpiți, după o 
pseudo-cercetare din partea lor, fără a oferi vreo explicație plauzibilă despre 
fenomenele pe care le-au raportat.  
 Martorii care au fost victimele acestor grupuri ufologice și care ne-au 
raportat comportamentul acestor grupuri, oare ce părere au despre deontologia unor 
astfel de personaje?  
 Ne întrebăm ce etică există în spatele știrilor false în care se precizează că 
tehnicile noastre conduc la sinuciderea persoanelor? Ce etică o fi în a colabora cu 
serviciile secrete și nici măcar să nu faci asta în secret? Ce etică o fi existând în a 
raporta serviciilor secrete numele răpiților italieni, nume care ar trebui secretizate, 
din motive de confidențialitate, într-un anumit registru? Datorită acestei etici 
anumiți responsabili de la CUN încearcă să obțină prin mijloace ilicite registrele și 
listele cu răpiții noștri?  
 Publicăm metodologiile noastre tocmai pentru că știința, dacă ar avea chef, 
ar putea ea însăși să le experimenteze. După părerea noastră aceasta este 
deontologia și deontologic este și faptul că noi, ca de obicei, ne asumăm 
responsabilitatea acțiunilor noastre, care nu sunt caracterizate de secretismul clasic 
al centrelor ufologice de stat.  
 Modul nostru de a lucra cu răpiții este unic pe teritoriul italian și în lume nu 
a mai fost aplicat de alții. Cu siguranță va fi obiectul unor erori metodologice pe 
care însă niciun ufolog nu a fost în stare să ni le lămurească științific până astăzi; 
dar este mai bună această atitudine decât cea a celor care critică în mod steril, dând 



dovadă de o lipsă totală de cultură despre ceea ce noi discutăm. Italia nu are nevoie 
de ufologi, ci de persoane serioase.  
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