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Prefaţă
ACEASTA ESTE O CARTE despre
conştiinţa umană şi natura realităţii. În
mod specific, este o carte despre anumite
aspecte ale conştiinţei mele şi despre
câteva faţete ale perspectivei mele
asupra naturii realităţii. În general,
sunt uluit de natura fragmentară a
conştiinţei umane, inclusiv a propriei
mele conştiinţe. Vedem lucrurile pe
bucăţi; gândim discontinuu, în salturi.
Procesul nostru mintal este adesea
confuz. Înţelegem greşit şi interpretăm
greşit tot felul de lucruri – evenimente
fizice din lumea exterioară, acţiuni şi
cuvinte din sfera socială, chiar (sau
mai ales) propriile gânduri şi motivaţii
de ordin psihologic scapă înţelegerii
noastre depline.
Cât priveşte realitatea, ce este ea?
La suprafaţă, pare să fie o întrebare
simplă. Răspunsul evident pare să fie:
realitatea este ceea ce este real. Dar ce
este real? Şi ce este iluzie?
În opinia mea, realitatea este un
conglomerat infinit de complex şi foarte
fin nuanţat al tuturor fenomenelor,
ştiute şi neştiute, care există în
prezent, au existat în trecut, vor
exista în viitor sau care au o existenţă
în afara fluxului liniar al timpului,
aşa cum îl percep astăzi oamenii de
pe Terra. În sfera umană, realitatea
include absolut toate fenomenele
biologice,
psihologice,
spirituale,
religioase, sociale, economice, politice

şi tehnologice. La rândul său, sfera
umană interacţionează într-o infinitate
de moduri cu ecosistemul mai mare în
care este parte integrantă (deşi una
disfuncţională), interacţionează cu
planeta Pământ, cu alte corpuri din
sistemul solar şi chiar cu sistemele
solare din aceeaşi galaxie cu noi. În
ultimele decenii, am trimis în spaţiu o
adevărată cascadă electromagnetică de
emisii radio, TV, emisii de microunde
şi emisii radar. Ce efecte ar putea avea
ele asupra altor planete şi stele, dacă
vor avea vreun efect? Vreţi adevărul
adevărat? Nimeni nu are nici cea mai
vagă idee! Nici măcar nu înţelegem pe
de-a-ntregul ce efect are asupra noastră
şi asupra Terrei toată această activitate
electronică. O facem, şi atât.
Punctul meu de vedere este unul
simplu: realitatea este extrem de
complexă şi are o multitudine de faţete.
Acest Univers este uluitor de vast. Iar
galaxia în care trăim este cu adevărat
ancestrală, cu mult peste capacitatea
noastră de a ne imagina.
Să nu ne minţim singuri: jocul
realităţii este unul perfid şi subtil. Jocul
realităţii are o durată inimaginabilă, de
ordinul eonilor. Şi este totodată unicul
joc care există.
Şi îl jucăm cu toţii.

Richard Sauder
mai, 1998
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Unu
M-AM TREZIT pe neaşteptate. Era
miezul nopţii în timpul Sărbătorilor
din 1992. Nu puteam să găsesc niciun
motiv plauzibil pentru trezirea mea.
Nu părea să fie nimic în neregulă. Nu
erau zgomote puternice; niciun lătrat
de câine; nicio sirenă. Apoi am auzit vocea unui bărbat spunând foarte vesel:
„Distrează-te din toată inima!”
Aproape că n-am avut timp să mă
gândesc cine este şi de unde vine vocea,
când am simţit energia kundalini activându-se în coccis şi ridicându-se rapid
pe şira spinării. A continuat să urce,
gâdilându-mi măduva spinării, până a
ajuns într-un loc dintre omoplaţi. Acolo
s-a oprit şi a început să coboare pe şira
spinării, la fel de rapid cum urcase. A
reintrat în coccis şi a dispărut. Întregul
episod a durat probabil douăzeci de secunde. Am rămas în întuneric, complet
treaz, întrebându-mă ce se întâmplase.
Nu exista nicio explicaţie logică pentru
vocea pe care o auzisem, fiindcă locuiam singur. Însă kundalini era cu totul
altceva.
Eram fascinat de kundalini de mai
mulţi ani. O cercetasem în profunzime
şi citisem, efectiv, volume întregi despre ea. În orice librărie sau bibliotecă
bine aprovizionată există cărţi pe acest
subiect. Citisem şi recitisem scrierile
lui Gopi Krishna. Povestirile lui trezeau în mine o dorinţă puternică. Tânjeam după realitatea extraordinară şi
misterioasă pe care el o descrie atât de
elocvent. Astfel, de-a lungul anilor, am
făcut din când în când eforturi şovăielnice de a activa energia kundalini. Trebuie să recunosc, am şi reuşit să obţin
câteva rezultate modeste.
O dată la câţiva ani, aveam o experienţă kundalini conştientă, dar scurtă.

Unele dintre aceste experienţe erau
destul de puternice. Toate demonstrau,
spre deplina mea satisfacţie, că fenomenul kundalini este real. În fiecare fiinţă
umană există un impuls creator extraordinar de puternic. Este neînchipuit
de vechi şi totodată mereu nou într-un
mod jucăuş. Este forţa cosmică din spatele veşnic ispititoarei dorinţe sexuale
pe care o simte orice fiinţă umană cu
o cantitate normală de hormoni. Kundalini este în acelaşi timp puterea din
spatele forţelor geologice care ridică şi
prăbuşeşte lanţurile muntoase. Este
energia cosmică ce dă viaţă galaxiilor şi
sistemelor solare şi stinge stelele când
devin supernove. Totodată, kundalini
este conştiinţa extrem de inteligentă
care scrie codurile genetice incredibil
de complicate ale tuturor formelor biologice de viaţă. Orice muzician care
compune un cântec sublim reuşeşte să
facă acest lucru sub influenţa impulsului neîncetat al lui kundalini.
Acelaşi lucru este valabil pentru
orice alt act creator realizat de orice
fiinţă umană, de oriunde ar fi ea. Tot
ceea ce facem noi, oamenii, practic tot
ceea ce se petrece în această vastă, infinită creaţie se datorează activităţii extrem de puternice, dar totuşi delicate a
lui kundalini. Kundalini este veche de
când lumea, dar în acelaşi timp rămâne
la fel de nouă ca roua ce scânteiază pe
un boboc de trandafir deschizându-se
la începutul primăverii. Kundalini este
la fel de înţeleaptă şi de inteligentă precum cel mai zbârcit bătrân care a trăit
vreodată. Kundalini este totodată la fel
de inocentă precum cel mai pur copil
care a respirat pentru întâia oară.
Deşi kundalini este toate aceste lucruri, ba chiar mai mult decât atât, eu
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cred că ea nu este Dumnezeu. La nivelul meu actual de cunoştinţe şi experienţă, eu cred că energia kundalini este
un slujitor puternic şi de încredere al
lui Dumnezeu, un fel de personificare
a forţei divine. Poate că ar trebui să
ne gândim la kundalini ca la un fel de
arhanghel, extraordinar de puternic la
modul conştient, în stare să proiecteze
galaxii întregi; dar în acelaşi timp capabil să interacţioneze cu oamenii într-un
mod extrem de personal.
După tot ce am trăit, am înţeles
că energia kundalini mă cunoaşte mai
bine decât mă cunosc eu însumi. Mult,
mult mai bine. Mi-a înregistrat în detaliu fiecare acţiune şi fiecare gând. Îmi
controlează la modul conştient adâncimile cele mai îndepărtate ale psihicului. Se mişcă metodic prin fiecare dintre
fibrele mele nervoase şi monitorizează
funcţionarea fiecăreia dintre multele
miliarde de celule ale corpului meu. Se
pare că face acest lucru în acelaşi timp
pentru fiecare creatură vie, în timp ce
animează simultan întregul Univers,
uimitor de vast, cu incalculabilele ei
miliarde şi bilioane de stele şi planete1.
Cu toate astea, am sentimentul că
această kundalini nu este Dumnezeu.
După părerea mea, Dumnezeu este
mult mai mare.

1

Gopi Krishna a avut o influenţă puternică asupra gândirii
mele despre kundalini. Oricare dintre scrierile sale
constituie o referinţă valoroasă în legătură cu acest subiect.
Pentru o relatare excelentă, autobiografică a trezirii sale, a se
vedea Gopi Krishna, „Kundalini: The Evolutionary Energy
in Man”, cu comentarii psihologice de James Hillman şi o
prefaţă de James Kieffer, Boston: Shambhala, 1997.
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Doi
ÎN ANII ’70, am citit cartea lui
Robert Monroe „Journeys Out of the
Body”2. Mi s-au părut bizare povestirile lui despre călătoria conştientă în
afara corpului. Dar intuiţia îmi spunea
că ceea ce povestea el era adevărat. Am
încercat acasă tehnica lui de extracorporalitate şi după o perioadă de efort
susţinut am reuşit să-mi părăsesc corpul în mod conştient.
Într-una dintre primele mele încercări, în timp ce meditam în miez de
noapte, după cinci zile de post numai
cu apă, am intrat brusc într-o stare de
conştiinţă modificată. În această stare
modificată, am auzit vocea unui bărbat.
Nu înţelegeam ce spune, dar tonul vocii era unul foarte cald; îmi amintea de
Walter Cronkite sau de Fred McMurray, vedeta din vechiul sitcom de televiziune My Three Sons. Acela a fost momentul în care am folosit foarte natural
şi realmente fără efort metoda extracorporală a lui Robert Monroe pentru
a ieşi în mod conştient din corpul meu.
M-am trezit într-o încăpere mică,
claustrofobică, ai cărei pereţi erau acoperiţi cu un tapet de culoarea lavandei
presărat cu flori mici. Încăperea era
prea strâmtă, aşa că am trecut prin perete şi m-am trezit pe un drum de macadam dintr-o zonă rezidenţială, mărginit de copaci umbroşi. Am alergat în
josul străzii căutând un indicator de
circulaţie sau orice alt indiciu pe care
l-aş fi putut folosi pentru a verifica realitatea obiectivă a experienţei prin care
treceam. Am avut un sentiment ciudat
de entuziasm copleşitor, de stranietate
2.

Robert Monroe, „Journeys Out of the Body”, Garden City,
N.Y.: Anchor Press, 1977

şi curiozitate. Şi, din câte îmi pot aminti acum, aşa a luat sfârşit acea experienţă.
Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că eram din nou în pat, păsările ciripeau şi răsărea soarele. Aceasta
a fost prima dintre multele experienţe
extracorporale pe care le-am avut în următorii ani.
La scurt timp după prima experienţă, am contactat Institutul Monroe
şi am participat la una dintre sesiunile
lor de training care se desfăşurau la fiecare sfârşit de săptămână în Richmond,
Virginia. Nu mi-am părăsit corpul în
timpul acelui weekend, dar, întors în
Louisiana, în săptămâna următoare,
am avut prima şi cea mai puternică trezire a energiei kundalini din viaţa mea.
Într-o dimineaţă, devreme, în timp ce
făceam setul de exerciţii pe care le învăţasem în weekendul anterior, am intrat
incredibil de rapid într-o stare de conştiinţă uluitor de puternică. Cum era
foarte diferită de starea mea mentală
normală, mi-e greu să descriu, chiar şi
acum, senzaţiile prin care am trecut.
Coloana mea vertebrală a fost încărcată brusc cu valuri de electricitate
ce trosnea şi părea să aibă 50 000 de
volţi, electricitate care a urcat pe şira
spinării cu un urlet asurzitor şi, după ce
a format un arc, mi-a ieşit prin craniu
şi s-a împrăştiat într-un fel de vastitate
indescriptibilă care, în lipsa unor cuvinte mai potrivite, semăna cu un balon
imens ce îmi atârna deasupra capului.
E posibil ca această imagine a balonului să se fi format din cauza percepţiei
mele limitate privind starea extinsă de
superconştiinţă care se află exact deasupra mea. În acest timp, chakra inimii
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mele a fost activată intens şi puteam să
văd totul în jur fără niciun impediment
fizic, direct prin pereţi, la 3600. Vreau
să subliniez că vedeam cu o claritate
uimitoare – nu cu ochii fizici, care erau
închişi, sau cu aşa-numitul al treilea
ochi din frunte –, vedeam cu inima.
Inima însăşi vede, cu mare acurateţe şi
fără restricţii fizice, atunci când se află
într-o stare ca aceasta. În acelaşi timp,
trăiam un sublim sentiment de beatitudine.
Influenţa liniştitoare a acestor sentimente a persistat pe parcursul întregii zile, după ce experienţa a luat sfârşit. În timp ce lumea îşi urma cursul,
urechile mele se desfătau cu cea mai
încântătoare şi seducătoare muzică pe
care am auzit-o vreodată, fie în corp,
fie în afara lui. Era neobişnuit de obsedantă şi de o suavitate misterioasă.
Ardeam de nerăbdare să aud ce se va
întâmpla în continuare. Erau adunate
cele mai bune piese pe care le auzisem
vreodată, mai mult decât atât, cumva
se amestecau şi se împleteau într-o
singură melodie perfectă şi fără sfârşit, care oferă neîncetat un sentiment
de împlinire totală. O muzică ce nu are
egal. Melodia, ritmul, orchestraţia erau
incomparabile. Singurele cu care le pot
compara întrucâtva sunt marile simfonii ale lui Beethoven şi Mozart şi cele
mai rafinate interpretări ale celor mai
talentaţi muzicieni de jazz ai timpurilor noastre. Dar, chiar dacă le-am putea
combina pe toate pentru a crea unicul
cântec perfect pe care omenirea îl poate
oferi, rezultatul nu ar fi decât o imitaţie
imperfectă, palidă a magicei şi nostalgicei muzici kundalini pe care am auzit-o
în Louisiana, într-o dimineaţă înăbuşitoare, cu mulţi ani în urmă.
Această experienţă a durat câteva
momente, apoi a dispărut. Dar a avut
asupra mea o impresie puternică, palpabilă. N-am uitat-o niciodată; de fapt,
nici nu văd cum aş putea să fac asta. În
anii care au urmat, deseori îmi amin-
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team acel moment şi îmi doream cu ardoare să se întâmple din nou.
Deşi nu am interacţionat în niciun
fel cu Robert Monroe atunci, în alte
câteva experienţe similare i-am auzit
vocea în timp ce mă aflam într-o stare
de conştiinţă modificată sau eram în
afara corpului. De fiecare dată, începea
aşa: „Salut, sunt Robert Monroe…” Şi
continua prin a vorbi despre subiecte
cu adevărat uluitoare şi magice. Îmi
amintesc perfect extraordinara căldură
degajată de vocea lui odihnitoare, părintească. Era cu adevărat hipnotic să
stai pur şi simplu acolo şi să te scalzi
în căldura vocii lui şi în culorile bogate,
vibrante ale ambientului ce făcea parte
din acea experienţă. Mediul era unul de
catifea pluşată şi tente subtile, neostentative ale unui mobilier din lemn de mahon şi fetru de Burgundia.
Îmi amintesc bine o împrejurare în
care mi-a vorbit. La acea vreme, eram
în închisoare în Arkansas. La începutul
anilor ’80, eram activist antinuclear. În
trei ocazii, escaladasem gardul de securitate de la silozurile cu rachete nucleare pentru a-mi arăta opoziţia faţă de
pregătirile pentru războiul nuclear. Am
fost închis pentru aceste activităţi de
către guvernul Statelor Unite. Prima
dată când am făcut asta, am fost închis
pentru şapte zile şi pus în libertate sub
supraveghere (pe care ulterior am încălcat-o pentru a face acelaşi lucru şi
am fost închis din nou). În timp ce eram
în închisoare prima dată, am început
un post de o săptămână numai cu apă.
În a patra sau a cincea zi a postului,
într-o noapte, în timp ce zăceam treaz
în celulă, am intrat brusc într-o stare
de conştiinţă modificată. Imediat ce
am intrat în această stare de conştiinţă
modificată, am auzit vocea lui Robert
Monroe. A spus, ca de obicei: „Salut,
sunt Robert Monroe…” Şi apoi s-a apucat să-mi vorbească despre un program
spaţial cu echipaj uman. A început aşa:
„Acum treizeci de ani, când omul a

17

POV ESTIRI DESPRE KUNDA LINI

călătorit pentru prima dată în spaţiu…”
Şi a continuat să-mi vorbească despre
lucruri pe care nu le auzisem niciodată.
Ceea ce mi-a comunicat a fost extrem de
interesant. De fapt, a fost de-a dreptul
fascinant.
Mi-a spus că în primii ani ai programului spaţial cu echipaj uman la bord,
să trimiţi pe cineva în spaţiu nu însemna doar să plasezi un astronaut în vârful unei rachete şi să-l arunci în spaţiu.
Trebuiau respectate anumite protocoale magice – da, magice şi mistice. Mi-a
spus că astronauţii puteau fi plasaţi pe
orbită numai la momentul potrivit, în
locul potrivit şi în modul potrivit. Descriindu-mi toate acestea, el îmi transmitea elementul foarte real de magie şi
mister pe care îl implica trimiterea oamenilor în spaţiu.
Am fost surprins să aflu că în programul spaţial cu echipaj uman erau
implicate mult mai multe lucruri decât,
mă rog, proverbiala ştiinţă a rachetelor.
Cuvintele lui Robert Monroe (transmise în mod telepatic sau paranormal în
timp ce mă aflam într-o stare de conştiinţă modificată) au răsunat fără zgomot
în interiorul meu după ce am fost eliberat din închisoare. Timpul a trecut, iar
eu am păstrat pentru mine ceea ce el
mi-a transmis. Semnificaţia lucrurilor
pe care mi le spusese erau într-o gravă contradicţie cu imaginea ştiinţifică,
rece şi analitică, lansată de Administraţia Naţională pentru Aeronautică şi
Spaţiu (NASA). Îmi era greu să găsesc
o justificare afirmaţiilor lui Monroe în
contextul declaraţiilor publice şi aparenţelor de înaltă tehnologie ale programului spaţial american.
Abia mulţi ani mai târziu, când
am vizitat Templul Masonic al Ritului
Scoţian de Grad 33 de pe Strada 16, nr.
1733, N.W., din Washington D.C.3, am
început să descifrez cu adevărat sem3

Am vizitat templul de două ori în 1997. Atât ghizii, cât şi
toţi ceilalţi funcţionari de la templu au fost foarte amabili
şi ospitalieri.

nificaţia mesajului lui Monroe. Spre
surprinderea mea, în muzeul templului
exista un drapel masonic al Ritului scoţian pe care Edwin Aldrin Jr., al doilea
astronaut din programul Apollo care a
păşit pe Lună, l-a dus cu el pe suprafaţa selenară. În momentul vizitei mele,
steagul era expus într-una dintre vitrinele muzeului. Acelaşi muzeu expune
şi un mic steag masonic pe care Walter
Schirra, astronaut al misiunii Apollo 7,
l-a dus în spaţiu şi pe care l-a prezentat ulterior, pe 23 octombrie 1969, Marelui Comandor al Consiliului Suprem
al Ritului Scoţian de Grad 33, Henry
Clausen. Gordon Cooper a luat, şi el, în
spaţiu steagul Consiliului Suprem de
Grad 33 în misiunea orbitală Gemini
5. Muzeul conţine, de asemenea, bucăţi
din scuturile termice provenite din misiunile NASA, Mercury 7 şi Apollo 11,
cu echipaj uman la bord. Aceste lucruri
mi-au atras imediat atenţia. Am înţeles
că exista o legătură între programul
spaţial cu echipaj uman al NASA şi
Consiliul Suprem al Vechiului şi Acceptatului Rit Scoţian al Francmasoneriei
de Grad 33, Jurisdicţia de Sud, SUA.
Aşa că, după vizită, m-am interesat dacă puteam să fac unele cercetări
în biblioteca templului. Colecţia de literatură masonică de acolo este, practic, fără egal în lume. Cererea mi-a fost
aprobată şi în curând lucrurile la care
făcuse aluzie Robert Monroe mi-au devenit mult mai clare: am descoperit că
unii dintre cei mai mari astronauţi din
programele spaţiale Mercury, Gemini şi
Apollo sunt (sau au fost) masoni4. Mai
mult decât atât, John Glenn, unul dintre cei şapte astronauţi implicaţi în primul proiect spaţial cu oameni la bord,
Proiectul Mercury, era acum un influent senator american de Ohio care îşi
4

Printre primii astronauţi care erau masoni se numără Edward
E. „Buzz” Aldrin Jr., LeRoy Gordon Cooper, Donn E.
Eisele, John H. Glenn, Virgil I. „Gus” Grissom, James
Benson Irwin, Robert L. Kline, Edgar D. Mitchell, Walter
M. Schirra Jr., Thomas P. Stafford şi Paul J. Weitz.
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programase să se întoarcă din nou
în Cosmos în octombrie 1998, la bordul unei navete spaţiale. Am aflat, de
asemenea, că doi înalţi oficiali NASA,
Kenneth S. Kleinknecht5 (a se vedea
Figura 2) şi James E. Webb6, sunt masoni7.
Aceste fapte, împreună cu steagurile masonice pe care diverşi astronauţi
le-au luat cu ei în spaţiu şi apoi le-au
oferit Consiliului Suprem al Ritului
Scoţian de Grad 33, demonstrau că
exista o anumită legătură între masonerie şi programul spaţial.
Unul dintre lucrurile interesante
pe care le-am găsit în timpul cercetării mele a fost o scrisoare de la Edwin
E. „Buzz” Aldrin, din data de 19 septembrie 19698. (A se vedea Figura 1.)
5

6

7

8

Kenneth S. Kleinknecht a fost membru al echipei X-15
şi membru al proiectului DynaSoar pentru construirea
unei navete spaţiale. Ca o digresiune istorică interesantă,
proiectul DynaSoar al Forţelor Aeriene, care avea să fie
abandonat, a avut la bază un proiect nazist conceput de
generalul nazist Walter Domberger. Generalul Domberger
a fost ofiţerul însărcinat cu programele spaţiale V-1 şi V-2;
tot el a fost şeful lui Werner von Braun în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial. Când Domberger a venit în Statele
Unite, în cadrul Proiectului Paperclip, a adus cu el planurile
unui sistem de rachete care s-a dovedit a fi predecesorul
conceptual al actualului program pentru navete spaţiale.
[Pentru detalii fascinante, a se vedea William C. Walter,
„Project Dyna-Soar: The Roots of Shuttle – A Memoir”,
IAA-92-0193, al 43-lea Congres al Federaţiei Astronautice
Internaţionale, 28 august – 5 septembrie, 1992/Washington
D.C. (Federaţia Astronautică Internaţională, Rue MarioNikis nr. 3 – 5, 75015 Paris, Franţa)]. De asemenea, a lucrat
ca asistent tehnic al Directorului Centrului Navelor Spaţiale
cu Echipaj Uman, Director al Proiectului Mercury, Director
adjunct al Programului Gemini, Director al Modulelor
de Comandă şi Service pentru Programul spaţial Apollo,
Director al Programului Skylab, Directorul Operaţiilor
de Zbor ale Centrului Spaţial Johnson şi Director adjunct
al Proiectului Orbiter pentru construirea unei navete
spaţiale. Informaţii din: biografiile oficiale ale NASA
datate septembrie 1963 şi februarie 1969; comunicat de
presă NASA nr. 76 – 03 din 8 ianuarie 1976 şi fotocopie
a unui articol dintr-o publicaţie NASA necunoscută, datată
octombrie 1981, din arhivele NASA din Washington D.C.

Aldrin a fost al doilea astronaut al misiunii Apollo care a păşit pe Lună, după
Neil Armstrong. Scrisoarea lui Aldrin
menţionează în mod explicit steagul
masonic pe care l-a dus cu el pe Lună
în cadrul misiunii Apollo 11, pe 20 iulie
1969, şi pe care l-a oferit apoi Consiliului Suprem, Gradul 33, pe 16 septembrie 1969. Scrisoarea este adresată Suveranului Mare Comandor Luther A.
Smith şi spune, printre altele:
„Primirea cordială la Casa Templului
din 16 septembrie 1969 de către dumneavoastră şi Marele Secretar General
Kleinknecht, Grad 33, şi, de asemenea,
de către membrii personalului dumneavoastră a reprezentat un moment
important din viaţa mea. Totuşi, cea
mai mare satisfacţie a mea a fost să vă
prezint cu această ocazie Steagul Ritului Scoţian pe care l-am purtat cu mine
în timpul zborului Apollo 11 pe Lună
— împodobit cu blazonul color al Vulturului cu două capete, simbol al Ritului
Scoţian, cu Emblema Lojei Albastre şi
Insigna Suveranului Mare Comandor”.

Întâmplător, Marele Secretar General Kleinknecht (acum Mare Comandor) pe care Aldrin îl menţionează în
scrisoarea sa este fratele lui Kenneth
S. Kleinknecht9, puternicul fost oficial
NASA, însărcinat cu primele programe
spaţiale cu echipaj uman. Ambii Kleinknecht sunt masoni de Gradul 33.
Templul în care se concentrează legătura dintre masoni şi NASA se află
la câteva străzi la nord de Casa Albă,
pe Strada 16, nr. 1733, N.W. Se ştie că
mulţi preşedinţi ai Statelor Unite
au fost masoni, începând cu George

James E. Webb a fost administrator al NASA din 14 februarie
1961 până în 7 octombrie 1968. Site: http://www.hq.nasa.
gov/office/pao/History/Biographies/webb.html, 1997.
Această informaţie a fost valabilă începând cu 28 iunie 1985.
A fost redactată de Asociaţia Serviciului Masonic al SUA.,
8120 Fenton Street, Silver Spring, Maryland 20910 – 4785.
A se vedea şi Kenneth S. Kleinknecht, Gradul 33, „Space
and the Future”, The New Age (mai 1976): 4 – 6. The New
Age este o publicaţie masonică.
Scrisoare datată 19 septembrie 1969 de la Edwin E. Aldrin,

astronaut NASA, către Ilustrul Luther A. Smith, Gradul
33, Suveran Mare Comandor, Consiliul Suprem, Gradul
33, Jurisdicţia de Sud, SUA, Strada 16, nr. 1733, N.W.,
Washington D.C., 20009.
9

Comunicări personale de la Joan E. Sansbury, bibliotecară şi
custode pentru Consiliul Suprem, Gradul 33, al Vechiului şi
Acceptatului Rit Scoţian al Francmasoneriei, Jurisdicţia de
Sud, SUA, 1997 şi 1998.
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TAXE POŞTALE PLĂTITE
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU
CENTRUL PROGRAMELOR SPAŢIALE CU ECHIPAJ UMAN
HOUSTON, TEXAS 77058

19 septembrie 1969

Ilustrului Luther A. Smith, Grad 33
Suveran Mare Comandor
Consiliul Suprem, Grad 33
Jurisdicția de Sud, SUA
Strada 16, nr. 1733, N.W.
Washington D.C., 20009
Stimate Mare Comandor,
Primirea cordială la Casa Templului din 16 septembrie 1969 de
către dumneavoastră și Marele Secretar General Kleinknecht, Grad
33, și, de asemenea, de către membrii personalului dumneavoastră,
a reprezentat un moment important din viața mea. Totuși, cea mai
mare satisfacție a mea a fost să vă prezint cu această ocazie
Steagul Ritului Scoțian pe care l-am purtat cu mine în timpul zborului Apollo 11 pe Lună – împodobit cu blazonul color al
Vulturului cu două capete, simbol al Ritului Scoțian, cu Emblema
Lojei Albastre și Insigna Suveranului Mare Comandor.
Profit de această ocazie pentru a vă mulțumi încă o dată pentru
exemplarul cu autograf din ultima dumneavoastră carte intitulată „Action by the Scottish Rite, Southern Jurisdiction, U.S.A.”,
care conține o multitudine de informații despre Programul American sponsorizat de Consiliul Suprem, despre activitățile la care
participați și despre alte activități ale Ritului.
Cu cordialitate și fraternitate,

Edwin E. Aldrin Jr.,
Astronaut NASA

Figura 1. Scrisoarea astronautului misiunii Apollo 11 Edwin Aldrin către oficialii masoni.
Prin bunăvoinţa NASA şi a Consiliului Suprem, Gradul 33, al Vechiului şi Acceptatului Rit
Scoţian al Francmasoneriei, Jurisdicţia de Sud, SUA
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Figura 2. Doi dintre cei trei astronauţi ai misiunii Apollo 7 iau micul dejun cu oficiali ai
Administraţiei Naţionale pentru Aeronautică şi Spaţiu la Centrul Spaţial Kennedy înainte de
misiunea lor orbitală împreună cu astronautul Walter Cunningham, care nu apare în fotografie. De la stânga la dreapta: Kenneth Kleinknecht, Director, Biroul Navelor Spaţiale Apollo;
astronautul Eisele; astronautul Schirra; Donald Slayton, Director, Operaţiuni Echipaj de
Zbor; persoană neidentificată; astronautul Ronald Evans. Mulţumim NASA pentru fotografie.

Washington şi continuând cu unii dintre preşedinţii din secolul al XX-lea.
Deci este logic că trebuie să existe un
templu masonic de Grad 33 în imediata vecinătate a Casei Albe. Însă acesta
nu este un templu oarecare. Subliniind
statutul său de mare templu al Ritului Scoţian, printre bunurile sale se
găseşte şi o colecţie din literatura lui
Robert Burns, a doua ca mărime, după
cea existentă în Scoţia. De asemenea,
are o sală dedicată lui J. Edgar Hoover,
fondator şi multă vreme director al Biroului Federal de Investigaţii (FBI). În
încăperea închinată lui Hoover se află
biroul său oficial şi multe suveniruri şi
obiecte din lunga sa carieră. Se pare că
acest templu are o relaţie specială cu
FBI, precum şi cu NASA şi cu programul spaţial cu echipaj uman.
Dar asta nu e tot. Acelaşi templu
deţine biblioteca personală a lui Albert
Pike, general în Armata Confederală.

Aici se găseşte chiar şi cadavrul său,
îngropat în pereţii din partea din spate a clădirii. De fapt, cine a fost Albert
Pike? Ei bine, a fost un mare mason
în perioada de după Războiul Civil din
Statele Sudice – şi, dacă e să dăm crezare anumitor surse, a fost unul dintre
fondatorii Ku Klux Klan (KKK), organizaţia teroristă rasistă apărută în Sud
după Războiul Civil10. Nici nu-mi imaginam că voi da peste toate astea când
am început să fac cercetări legate de
francmasonerie.
În ceea ce priveşte NASA şi societăţile
10

Consiliul Suprem, Gradul 33, al Vechiului şi Acceptatului
Rit Scoţian al menţionează pe Generalul Pike ca personaj
fondator în anii de început ai Klan-ului. A se vedea Walter
L. Fleming, Ph. D., introducere la volumul „Ku Klux Klan:
Its Origin, Growth and Disbandment”, de J. C. Lester şi
D. L. Wilson (New York: AMS Press Inc., 1971; retipărită
după ediţia din 1905; New York). A se vedea, de asemenea,
Claude G. Bowers, „The Tragic Era: The Revolution after
Lincoln”, Cambridge: Houghton Mifflin Company; The
Riverside Press, 1929. Şi, în sfârşit, a se vedea Susan
Lawrence Davis, „Authentic History, Ku Klux Klan”,
1865 – 1877, New York: American Library Service, 1924.
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secrete, e bine să ne amintim că, adânc
ascunşi în grupul de bază al marilor
cercetători ai NASA experţi în ştiinţa rachetelor, se aflau oameni precum
Werner von Braun şi peste o sută de
„ex”-nazişti experţi în rachete, care
au fost aduşi din Germania după cel
de-al Doilea Război Mondial în cadrul
Operaţiunii Paperclip. Cunoştinţele
lor în ceea ce priveşte ştiinţa rachetelor au fost folosite pentru a proiecta şi
lansa în spaţiu rachetele cu astronauţi
la bord. Primul Director al Centrului
Spaţial Kennedy a fost Kurt Debus, coordonatorul testelor de zbor al rachetelor V-2 de la infama bază nazistă de
rachete din Peenemünde, Germania.
Werner von Braun a fost el însuşi ofiţer în temutele trupe SS ale lui Hitler
şi, mai târziu, director al Centrului de
Zboruri Spaţiale Marshall al NASA. Iar
Arthur Rudolph, şeful de producţie de
la criminala fabrică subterană de rachete Mittelwerk a naziştilor, situată
în Munţii Harz din Germania, avea să
devină Directorul programului spaţial
lunar Saturn V al NASA11.
În ultimii ani, s-au făcut anumite
dezvăluiri despre dedesubturile magico-oculte ale celui de-al Treilea Reich
şi ideologia Partidului Nazist12. Excelenta „Unhold Alliance” a lui Peter Levenda se numără printre cele mai bune
11 Un excelent comentariu asupra Operaţiunii Paperclip, în
care sunt incluse materiale despre Werner von Braun,
despre colegii săi nazişti experţi în ştiinţa rachetelor şi
despre operaţiunile NASA, poate fi găsit în Linda Hunt,
„Secret Agenda: The United States Government, Nazi
Scientists, and Project Paperclip”, 1945 – 1990, New York:
St. Martin’s Press, 1991. A se vedea, de asemenea, Dennis
Piskiewicz, „The Nazi Rocketeers: Dreams of Space and
Crimes of War”, Westport, Connecticut: Praeger, 1995. Mii
de sclavi au fost executaţi sau au muncit până la epuizare
în kilometrii de tuneluri subterane care alcătuiau fabrica de
rachete Mittelwerk. Baza militară de acolo a fost un coşmar,
un adevărat iad.
12 De exemplu, a se vedea Nicholas Goodrick-Clarke, cu o
prefaţă de Rohan Butler, „The Occult Roots of Nazism:
Secret Aryan Cults and Their Influence on Nazi Ideology:
The Ariosophists of Austria and Germany, 1890 – 1935”,
Washington Square, New York: New York University Press,
1992. A se vedea, de asemenea, Dusty Sklar, „The Nazis
and the Occult”, New York: Dorset Press, 1977. Cartea
„Unholy Alliance: A History of Nazi Involvement with the
Occult”, New York: Avon Books, 1995, a lui Peter Levenda
este o excelentă expunere a aspectelor oculte şi magice ale
celui de-al Treilea Reich.

cărţi despre acest subiect. Teza lui Levenda este aceea că: „Al Treilea Reich
a fost un stat guvernat pe principii magice…”13 Cu siguranţă, magicul era, şi
arată Levenda, încă este, un magic de
cel mai întunecat şi violent tip, la modul cel mai grotesc. Date fiind implicarea strânsă a „ex”-naziştilor la cele mai
înalte niveluri ale programului spaţial
cu echipaj uman al NASA şi credinţele
magico-oculte care motivau conducerea
Partidului Nazist, ceea ce îmi spusese
Robert Monroe despre programul spaţial cu echipaj uman şi ritualurile magice de la lansarea capsulelor spaţiale
poate să aibă o încărcătură mai mare
decât îmi dau eu seama.
În orice caz, legăturile strânse
dintre marii astronauţi NASA, oficialii NASA şi francmasonerie (inclusiv
Jurisdicţia de Sud a Ritului Scoţian)
nu lasă niciun fel de dubiu în ceea ce
priveşte o anumită implicare masonică
la cele mai înalte niveluri ale programului spaţial cu echipaj uman al Statelor Unite. De asemenea, munca de o
importanţă crucială a unor „ex”-nazişti
precum Werner von Braun, Arthur Rudolph, Kurt Debus, şi mulţi alţii, în
miezul programului spaţial cu echipaj
uman al Statelor Unite ridică întrebări
suplimentare în legătură cu rolul pe
care aceşti „ex”-nazişti din cadrul Proiectului Paperclip şi simpatizanţii lor
l-au jucat (şi poate încă îl mai joacă) la
NASA.
Dar care ar putea fi motivul pentru acest efort înverşunat de a ajunge
pe Lună, în care atât francmasonii, cât
şi „ex”-naziştii au jucat roluri importante14? Există oare un lucru special
legat de Lună pe care îl ştiu organizaţii puternice ca Partidul Nazist şi
13 Peter Levenda, „Unholy Alliance: A History of Nazi
Involvement with the Occult”, New York: Avon Books, 1995
14

Colaborarea masonilor şi „ex”-naziştilor, care au lucrat
atât de strâns la acelaşi proiect, este derutantă dacă luăm
în calcul persecuţia violentă a celui de-al Treilea Reich la
adresa organizaţiilor masonice şi a membrilor acestora. A se
vedea Peter Levenda, „Unholy Alliance: A History of Nazi
Involvement with the Occult”, New York: Avon Books,
1995.
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francmasoneria? Ceva special pe care
noi, ceilalţi, nu-l ştim? Cert este că, în
mod tradiţional, multe loje masonice
îşi programează întâlnirile atunci când
este lună plină15. Dar aceasta nu poate
justifica eforturile imense investite de
primele programe spaţiale cu echipaj
uman pentru a ajunge pe Lună. Întrebarea care nu îmi dă pace rămâne: e şi
altceva la mijloc?
Nu am răspunsul la această întrebare. Totuşi, în timp ce căutam minuţios prin arhivele NASA din Washington D.C., am dat peste o declaraţie a
lui Werner von Braun care m-a pus pe
gânduri. Vorbind despre reacţia comunităţii ştiinţifice vizavi de misiunile lunare Apollo 11 şi 12, el a spus: „Aceştia
au ajuns la concluzia că Luna este cu
adevărat un fel de piatră din Rosetta
pentru înţelegerea unor fenomene cosmologice monumentale”16. Ar putea să
se refere aici la monumente secrete pe
care este posibil ca NASA să le fi descoperit pe Lună? (Fără îndoială, există
în librării şi pe site-uri o mică serie de
scrieri bazate pe senzaţional în care se
pretinde că NASA a descoperit pe Lună
structuri monumentale antice, a căror
existenţă este ascunsă publicului.) Sau
von Braun spune pur şi simplu că geologia lunară este interesantă şi constituie un mare ajutor în înţelegerea geologiei altor corpuri din sistemul solar?
Din context, se pare că se referă la cea
din urmă variantă, dar cine ştie? – poate că într-adevăr vorbeşte codificat şi
comunică de fapt, printre rânduri, un
mesaj păzit cu grijă.
În mod similar, Kenneth S. Kleinknecht scria următoarele, în 1975:
„Pe suprafaţa Lunii, unde nu există
atmosferă care să erodeze, au fost descoperite secrete care pe Pământ au
fost măcinate de foarte mult timp”.17
15 Warren Fowler Mellny, „Moon Lodges”, Washington D.C.:
Masonic Service Association, 1954
16 Administraţia Naţională pentru Aeronautică şi Spaţiu a SUA,
Interviu cu Dr. Werner von Braun, 17 noiembrie 1971
17 Kenneth S. Kleinknecht, „Cuvânt-înainte”, „Apollo Spacecraft Chronology”, Vol. IV, octombrie 1975. Articol
fotocopiat în arhivele NASA, Washington D.C.
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La fel – la ce secrete se referă Kleinknecht? Există ruine antice pe Lună? Ruine
construite, poate, de o civilizaţie de mult
dispărută care este posibil să fi trăit cu
multă vreme în urmă chiar şi, aici, pe
Pământ? Sau se referă pur şi simplu la
interesanta geologie lunară care nu erodează datorită acţiunii de frecare a apei,
a vântului şi a activităţilor neîntrerupte
ale organismelor biologice? Contextul remarcilor lui sugerează că face o afirmaţie
nevinovată despre procese geologice absolut obişnuite. Dar cine ştie? – e posibil
ca şi el, şi von Braun, să se refere la ceva
pe care NASA îl ascunde publicului larg?
Ceva inimaginabil de important şi de
vechi – de exemplu, structuri construite
artificial, ale căror ruine există pe Lună?
Daţi-mi voie să fiu clar: nu pretind că
ştiu cu siguranţă că e vorba de una sau
alta dintre variante.
Dar nu este ciudat că tot acest şir
de întrebări se datorează unui mesaj telepatic pe care l-am primit de la Robert
Monroe în timp ce eram în închisoarea
din Arkansas, drept pedeapsă pentru că
manifestasem împotriva rachetelor nucleare de pe un siloz de rachete Titan din
centrul statului Arkansas, locul natal al
lui Albert Pike?
Presupun că aş mai fi şi astăzi în contact cu Robert Monroe dacă, după câţiva ani, nu aş fi înţeles că el şi institutul
său de cercetări din zona rurală Nelson
County, Virginia, la sud de Charlottesville, au avut o strânsă relaţie de lucru cu
Serviciile Secrete Militare ale Statelor
Unite18. Percep proiectele agenţiilor militare secrete ca fiind foarte întunecate şi
represive, de aceea am întrerupt contactul cu Robert Monroe (care acum a decedat fizic), cu cercul de oameni din jurul
său şi cu Institutul Monroe.
18 A se vedea Jim Schnabel, „Remote Viewers: The Secret
History of America’s Psychic Spies”, New York: Dell
Publishing, 1977. Institutul Monroe a pregătit spioni psihici
pentru armată în Faber, Virginia, unde îşi are de multă
vreme cartierul general. Directorul actual al Institutului
Monroe, Skip Atwater, este fostul şef al Unităţii Militare
de Spioni Psihici de la Fort Meade, lângă Laurel, Maryland.
Joe McMoneagle, spionul psihic numărul 1 al Serviciilor
Secrete ale Armatei, s-a căsătorit cu una dintre fiicele
vitrege ale lui Robert Monroe şi s-a retras în comunitatea
New Land a lui Robert Monroe, în imediata vecinătate a
institutului.

