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UN $OC PUTERNIC:
CE INSEAMI\A CU ADEYARIff
CATATORIA SPRE CENTRUL PTANETEI

T OUA EXPEDITIE iN interiorul PdmAntului, la care
I\
I urma sd particip qi eu, s-a dovedit o datd ir plus a

t

I \

fi o surprizd: Cezar mi-a spus cd in cdl[torie urma
sa plecdm doar noi doi. Faptul in sine nu era chiar o
.rortut., deoarece qtiam cd majoritatea deplasirilor prin cel
de-al doilea tunel, mai ales in perioad a 2008-20L2, au fost
ficute de el singut Cezar a evitat s[-mi dea informalii cu
privire la acest subiect, pe care il considera foarte sensibil.
Slrrgrtu persoani cu care purta discufii in aceastd direcfie
g"n".ulul Obadea. Totuqi, din unele aluzli pe care le-a
"ru
iicut, mi-am dat seama cd se pregdtea ceva major 9i cd in
dmpul expediliilor sale reuqise si stabileascd nigte leglturi
foarte importante.
Cu minima cunoagtere Pe care o aveam la acea vreme/
nu mi puteam gAndi decAt la faptul cd intr-un fel sau altul
Cezar a pdtruns in miticul tXrAm al Shambalei. Ceea ce am
arlat ire anii care au urmat, rod aI propriei experienle qi din
explicafiile pe care le-am primi! a oferit o perspectiva foarte
complexl isrpt, subiectului, care nu poate fi judecat in
mod simplist. Nu md voi referi la principalele lucriri care
au apdrut pe aceastl temd, incepAnd cu scrierile lui
ossendovskl Roeridn, Bernard sau la numeroasele articole
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care tnfdligeazd, felurite aspecte qi fapte stranii despre
interiorul gol al PdmAntului. Toate spun cAte ceva, dar nicio
descriere nu oferd tabloul de ansamblu gi inlelegerea
corectd a ceea ce este cu adevdrat interiorul planetei noastre.

Pimintul plin

gi PimAntul gol la

interior

Savanlii afirmd pe bund dreptate cd nu au posibilitatea
sd culeagl egantioane sau mostre pentru studiu de la
adAncimi de mii de kilometri gi, prin urrnare, ei nu pot sd
emitd decAt teorii pe baza unor misurdtori indirecte. pe de
alti parte, relatdrile qi clrfile care au fost publicate descriu
subiectul interiorului gol al PdmAntului in termeni foarte
generali, fdrd explicafii, detalii sau concluzii pertinente.
Totugi, putem face o departajare clard intre doui idei

sau conceplii majore: qtiinta contemporand afirmd cd
planeta este ,,plind" gi are o anumitd compozilie solidd,
stratificatd; pe de alti parte, exist5 un segment al populafiei
care crede ci, in realitate, interiorul planetei este gol.
Pornind de la aceastd ,,disputd", cei din urmd sunt
catalogafi de gtiinfd gi de mass-media ca fiind susfindtori ai
unor,,teorii conspirationiste". Nu este deloc clar care sunt
aceste ,,conspirafii" gi impotriva cui sunt ele indreptate, dar
frontul comun gi dur al gtiinfei materialiste gi al intereselor
statale a reugit sd arunce subiecful in derizoriu.
Credibilitatea unui subiect scade atunci cAnd el este
fdcut si pard ca fiind o glumi gi nu punctul de pornire
pentru o discutie argumentativi. La fel de bine am putea
considera qi teoria gtiinfei modeme despre structura intemi
a planetei noastre ca fiind ,,conspirafionistd", deoarece ea
nu se sprijind pe date gi mdsurdtori concrete, ci doar pe
aproximafii, interpoliri qi ipoteze. De aceea, a respinge
ideea ci PdmAntul este gol Ia interior nu e o atitudine justX,
mai ales atunci cAnd existd elemente care pot sd o susfind.
Unele dintre acestea sunt chiar de notorietate, cum ar fi
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misterioasa operaliune ,,Highjump" a Matinei americane
in zona Antarcticii, din anul 1947, preotm qi declaraliile
amiralului Byrd care a condus acea vasti expedilie militard.
OricAt de mult s-ar dori ignorarea sau discreditarea intr-o
formd sau alta a acelei expedif,i sau chiar a amiralului Byrd,
iaptele sunt totugi fapte qi ele au rdmas consemnate.
Problema cu interiorul gol al planetei este cd acest
zubiect e considerat tabu de cdtre toate armatele 9i serviciile
secrete ale lumii. El este ridicat la rangul de inalt secret de

stat, comparabil doar cu secretul despre civilizaliile
extraterestre, datorit[ implicafiilor ideologice, economice qi
militare pe care le-ar putea avea dezvdluirea lui. In acest
politica de negare, de bagatelizare sau de ignorare a
ideilor incomode, care exprimi totuqi adevdrul, a fost
consideratd cea mai potrivit[. Aceasti viziune de ,,ocultare"
a subiectului despre P[mantul gol la interior este valabil[
mai ales in cazul marilor puteri ale lumii gi in mod special
aI Statelor Unite ale Americii. Dar, daci in cazul OZN-urilor
9i al civilizaliilor extraterestre lucrurile sunt clare, chiar
dacd ele nu au fost dezviluite omenirii, i:r cazul interiorului
gol al PimAntului nu se cunoaqte aproaPe nimic. Aceasti
ignoranld, precum qi incapacitatea de a controla fenomenul
de p[trundere sPre centrul planetei sau de a cunoagte ce se
afli acolo a dat fiori liderilor militari qi politici de-a lungul
ultimelor decenii.
in astfel de cazuti, incertitudinea este factorul care
deranjeazi cel mai mult. Aparen! niciunul dintre liderii
militari gi politici ai lumii nu qtie ce anume se gdseqte in
interiorul planetei; cu alte cuvinte, ei nu gtiu la ce se pot
agtepta, dar la un anumit nivel foarte inalt de securitate,
*"1" dintre agenliile de informafii cunosc foarte bine
anumite ,,zor\e de acces" in interior, dintre care cele de la
Polul Sud qi de la Polul Nord sunt cele mai importante'
Statele Unite, Canada gi Rusia au programe speciale de
sens
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monitorizare gi studiu, dar ele nu au nicio posibilitate de +
controla fenomenul gi nici nu il infeleg. Pdtrunderea in
interiorul PdmAntului a reprezentatirtotdeauna o piatri de
incercare pentru posibilitdfile tehnologice gi conceptuale ale
omenirii.
Fenomene enigmatice
Descoperirea complexului secret din munfii Bucegi a
insemnat un nesperat salt inainte, care pdrea sd ofere o
qansl extraordinard pentru elucidarea problemei despre
interiorul planetei noastre. Ne-am convins insi desful de
repede cd lucrurile erau departe de a fi aga simple. Chiar de
Ia inceput au existat tensiuni gi neinfelegeri, deoarece
locafia se afla in RomAnia, deci americanii nu o puteau
controla in mod direct.

Pe de alt[ parte, pulini sunt cei care in]eleg cd
pdtrunderea in interiorul PimAntului nu are legdturd cu
armamenful, cu strategia militard sau cu fondurile alocate.
Unul dintre aspectele importante este faptul cd nu orice
persoand poate sd se deplaseze prin cel de-al doilea tunel
spre interiorul gol al planetei, ceea ce a redus dramatic
numdrul membrilor care au realizat expedilii prin acest
tunel. in plus, nu toli rezisti Ia intiegui parcurs al
expediliei; ceoa nedeterminat pare sd bloctreze accesul
pentru unele fiinfe umane. Acestea resimt subit o stare
generald de rdu, greluri gi manifestd accese de panicd. Chiar
gi o pregitire individuali intensd nu asiguri reugita
necondi{ionatd, pentru cd intr-un mod straniu acele
persoane nu au posibilitatea s[ pdtrundd dincolo de o
anumiti zond a tunelului sau a regiunii din interiorul
planetei, in care se ajunge.
Aceste situafii neobignuite au dat naqtere la anumite
frustrdri, dar s-a realizat destul de repede cd avem de-a
face cu un fenomen pe care nu il putem controla prin
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voinfi, arme sau tehnologie. Un fapt s-a evidenfiat cu
claritate atAt pentru noi, cAt Ei pentru americani: accesul in
interiorul PdmAntului nu este ca pe maidan, iar fenomenele
care insolesc aceastd deplasare prin cel de-al doilea tunel
depiqesc capacitatea de inlelegere a gtiinfei contemporane.
ir, ceea ce md privegte, am avut $ansa sd primesc
explicalii valoroase de la doctorul Xien Ei de la Cezat, care
mi-au clarificat in{elegerea asupra structurii planetei
noastre la interior. intr-un mod simplu gi direct, doctorul
Xien mi-a punctat elementele principale, atAt cele de natur[
gtiinfific5, cAt gi cele ezoterice, pentru a avea o viziune clari
asupra acestui subiect. inainte de acea memorabild disculie
m-€lln documentat intr-o anumitd misurd asuPra datelor
gtiinlifice care existd in prezent despre structura interni a
PimAntului gi am rcalizatun tur al principalelor referinfe
legate de aceasta.

Conceplia gtiinfifici moderni
despre interiorul planetei noastre
in principiu, oamenii de qtiinld cred cI PdmAntul este
solid gi rigid Ia interior 9i au extins aceastd concluzie la
toate corpurile telurice din Cosmos. Ei spun c[ daci
planeta noastri ar fi goald in interior, atunci gi celelalte
planete solide ar trebui sd fie la fel. Asta inseamnd cX toate
planetele telurice sunt fie pline gi solide Ia interior, fie goale
ia interior. in aceasti idee, nu se poate ca unele planete s[
fie pline, iar altele sI fie goale la interior, deoarece s-a
observat cd afunci cAnd masele planetare sunt comparate,
densitifile lor apar ca fiind similare. De aceea, savanfli au
tras concluzia cd, planetele telurice se formeazi 9i se
structureazd in mod asemindtor, adicl ele sunt fie pline,
fie goale in interior.
Din nefericire, ei au ales varianta PdmAntului solid 9i
rigid la interior, ceea ce ridici multe probleme ce au rimas
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nerezolvate. Strucfura intemi a planetei a fost ,,elaborattl
de qtiinld pe baza unor presupuneri gi extrapoldri de
rezultate gi pe baza mdsurdtorilor care au fost rcalizate, d,ar
adeseori acestea furnizeazd rezultate stranii sau chiar
contradictorii, ce nu pot fi infelese.
In prezent, concepfia qtiin{ificd acceptatd este aceea cd
in centrul PdmAntului se afld o sferd Jotda alcdtuitd in
principal din fier gi nichel, care sunt metale cu puternice
proprietdfi magnetice. Aceasti sferd solidd de metal ar
reprezenta, in viziunea oamenilor de gtiinld, miezul sa:u
nucleul interior al Pdmantului. Ea este inconjuratd de un strat
gros de magm5, care reprezintd asa-numiful nucleu exterior
al Pdm6ntului. Savanfii afirmd cd, datoritd migcdrii de rotafie
a planetei gi prin dinamismul intens dintre nucleul exterior
gi cel interior, care este solid, la care se adaugd energia
termici ce este emanatd de acesta spre suprafald,le
genereazd cAmpul magnetic al pdmAntului.
In continuare, gtiinfa ne spune cd acest ansamblu din
centrul planetei, format din nucleul interior si cel exterior
este inconjurat de o manta groasd in stare semisolidd
(materie vAscoasd, adicd magmd de diferite tipuri), dupd
care, la exterior urmeazd ceea ce numim scoartaierestrd, cire
este solidd.
tn realitate, pentru fizicieni gi geologi nimic nu este clar
din punctul de vedere al structurii inteme a planetei. Existi
multe date gi rezultate contradictorii, caie nu suportH
modelul gtiinfific realizat,,pe nevdztate,, .
De pildd, care este sursa adeviratd a cAmpului
magnetic al planetei noastre? Cum ia el naqtere cu
adevdrat? in aceastd privinfd, ca gi in celelalte vizavi de
structura internd a PimAntului, se emit doar supozifii, se
susfin anumite concepte gi se fac aproximirl avAnd labazd
un model ipotetic, pe care cercetdtorii l-au incropit pentru a
avea tofugi o idee despre ceea ce se afld ir:r interioruLplanetei
noastre.
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Atmosferd
Scoarla
Mantaua superioarl
Mantaua inferioari
Nucleu exterior

0ichidJ
Nucleu interior

[solid]
Structura de principiu a interiorului planetei noastre
in viziunea gtiinlificd

intreaga viziune este pur materialist[. Nimeni nu a
facut o ,,sectiune verticald" prin planeti pentru a se
convinge de adev[rul ipotezei pe care o emit savanlii
despre structura ei interioar[. Cu tehnologia actuali nu s-a
:eugit si se foreze dincolo de 12 kilometri, dar cu toate
acestea se emit pdreri sigure despre ce se afld in nucleul
Terrei,la peste 6300 de kilometri adAncime.
Viziunea ingelitoare a,,exteriorului" gi,,interiorului"
De aiciinainte intervin explicafiile doctorului Xien. Md
at'lam cu el gi cu Shin Li in sala de protocol din incintaBazei
{pha asezali confortabil in jurul mesei ovale din mijlocul
camerei. IntAlnirea avea scopul unui seminar de pregdtire
lentru c[ldtoria pe care urma si o realizez cu Cezar Ptir.
el de-al doilea tunel.
Aga dup[ cum mi se p[rea firesc, am inceput
;onversatia remarcAnd faptul ci gtiinla modernH nu
:oncepe ideea de interior gol al planetei. Foarte curAnd,

