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Ei defilează şi pe cerul României

Soarbe cunoaşterea de la cei cu barba 
albă şi neroşită de vin şi lasă vremea să o 
îmbrace cu înţelepciune. Nu privi la trupul 
lor slăbit şi gârbovit, căci toate acestea sunt 
plata lor pentru cunoaşterea lucrurilor şi 
creşterea înţelepciunii.

Legile lui Zamolxe

Există sau nu extratereştri? Bună întrebare!
Chiar ne putem închipui că noi, oamenii, suntem singu-

ra specie inteligentă din Univers, că miliardele de galaxii sunt 
pustii, fără urmă de viaţă? Greu de crezut că Marele Creator al 
Universului n-a mai avut timp şi imaginaţie pentru a diversi-
fica viul şi a făuri omului fraţi şi pe îndepărtate alte planete...

Statistic, din ce în ce mai mulţi oameni cred în existenţa 
extratereştrilor şi a farfuriilor lor zburătoare. La deschiderea 
spre acest subiect controversat în mod sigur au contribuit 
Internetul şi reţelele de socializare. Zilnic, la orice oră din zi 
sau din noapte, milioane şi milioane de oameni sunt conectaţi 
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la reţea, pot face investigaţii, schimb de informaţii sau îşi pu-
blică propriile experienţe, fotografii sau videoclipuri tematice. 

În toate limbile pământului fiinţează zeci de milioane 
de site-uri sau pagini dedicate fenomenului OZN, deci este 
greu de stopat un asemenea tăvălug informaţional. Poate fi 
manipulat, poate fi combătut şi discreditat, dar este imposibil 
de stăvilit!

Sondajele de opinie din diferite ţări au demonstrat că peste 
23% dintre australieni, aproape 50% dintre britanici şi circa 
36% dintre americani cred că Universul este populat şi de alte 
(încă) ipotetice civilizaţii, deci foarte mulţi oameni au depăşit 
spaima de poveştile şi filmele cu extratereştrii „terminatori“ şi 
sunt pregătiţi să le admită prezenţa. 

Până şi scepticii de profesie, care susţineau cu înverşunare 
că nu există dovezi ştiinţifice ale existenţei inteligenţei extra-
terestre, ba chiar invocau faptul că o asemenea idee ar intra în 
conflict direct cu credinţele religioase, parcă şi-au mai îndulcit 
tonul.

Argumentate corect şi cu dovezi, părerile se mai şi schimbă... 
Şi eu am fost martor la o asemenea schimbare de opinii în 

anul 2013, când, împreună cu un grup mare de excursionişti, 
ne întorceam de la cetatea sfântă a regilor daci, Sarmizegetusa, 
iar în apropiere de Deva cu toţii am fost spectatori la evoluţia 
impresionantă a unei escadrile de OZN-uri... 

Cum nimic nu-i întâmplător, cu doar câteva ore înain-
te prezentasem grupului un montaj cu imagini în care sur-
prinsesem apariţia unor OZN-uri, toate fiind fotografiate pe 
timp de zi. 

Aşa cum de altfel mă aşteptam, filmuleţul meu a generat 
şi interpretări maliţioase, dar le-am acceptat zâmbind. Din 
propria-mi experienţă ştiu că neîncrederea înseamnă uneori 
şi un prim imbold spre cercetare, spre cunoaştere. Nimeni din 
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grupul nostru nu şi-ar fi închipuit că, pe lângă fotografiile 
mele, ar putea fi martori și la o demonstraţie „în direct“... 

Interesantă sincronicitate!

S-a întâmplat în ziua de sâmbătă, 27 iulie 2013. 
După o zi istovitoare fizic, în care vizitasem cuiburile de 

vulturi ale străbunilor daci, ne întorceam spre Hunedoara, 
unde eram cazaţi. Ca „ajutor de ghid“, schimbam impresii cu 
ceilalţi excursionişti (aproape 40 la număr) şi era minunat să 
constat că, dincolo de fireasca oboseală, pe chipurile tuturor 
radia acea plăcută bucurie caldă, pe care fiecare român o simte 
după ce se reconectează la sacrele energii ale străbunilor. 

Este într-adevăr nevoie de o renaştere spirituală a neamu-
lui nostru, de o redeşteptare a fireştilor noţiuni de patriotism, 
libertate, demnitate, onoare şi familie şi cred că o asemenea 
scânteie pentru reaprinderea flăcării mândriei naţionale poa-
te fi descoperită la Sarmizegetusa Regia, acolo unde ne sunt 
rădăcinile.

Nu mai ştiu cine le-a observat primul: „Uitaţi-vă acum în 
dreapta, ce naiba sunt alea?“, a strigat cineva.

Instinctiv m-am uitat la ceas, erau orele 21.12 şi ne aflam 
în dreptul Măgurii Uroiului1. 

Două lumini sau obiecte de culoare portocaliu incandes-
cent erau perfect vizibile pe fondul arămiu al apusului de 
soare. Una dintre lumini se afla în treimea de sus a măgurii, 
iar cealaltă la circa 300 - 400 de metri deasupra acesteia.

De această dată mi-a fost destul de simplu să apreciez dis-
tanţele. Pe lângă tableta cu GPS pe care o folosesc în depla-
sări, mă şi documentasem serios pentru traseu. 

1. Măgura Uroiului are 329 de metri înălţime, este de natură vulcanică şi este 
formată din andezite cuarţifere. Cercetările din ultimii ani au scos la lumină 
un bogat inventar arheologic, dovedind urme de locuire începând din Epoca 
Bronzului, prima Perioadă a Fierului şi continuând cu civilizaţia dacică.
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Cele două lumini-obiecte se deplasau pe direcţia vest. 
Forma lor părea a fi ovală, ca o minge de rugbi, dar datorită 
strălucirii intense nu se puteau observa şi alte detalii. Cert 
este că nu aveau lumini de semnalizare, nu lăsau dâre de con-
densare sau de combustibil ars şi nu prezentau niciun alt ele-
ment care le-ar fi putut încadra în categoria aparatelor de 
zbor convenţionale. Şi viteza de zbor era destul de redusă, 
poate de două ori mai mare decât a autocarului nostru, care 
circula cu circa 70 km/h. 

Cu toţii eram îngrămădiţi în dreptul ferestrelor, iar pe fon-
dul comentariilor şi exclamaţiilor de uimire se auzeau sunete-
le declanşatoarelor aparatelor foto şi telefoanelor „deştepte“. 
Până şi şoferul nostru era fascinat de ceea ce vedea. Ar fi vrut 
să oprească, dar, fiind pe autostradă, îi era interzisă o aseme-
nea manevră.

În dreptul uşii autocarului, şi eu încercam să fotografiez 
insolita apariţie prin geamurile prăfuite. Dificilă situaţie... 
parcă nici devotatul meu „amic japonez“ nu mai făcea faţă 
condiţiilor. De altfel, singurele fotografii mai reuşite (dacă se 
poate spune aşa ceva) sunt cele pe care le-am „tras“ înainte de 
dispariţia straniilor obiecte.

După ce primele două obiecte au depăşit Măgura Uroiului, 
a apărut încă unul, care, probabil, evoluase pe partea cealaltă 
a formei de relief. Cele trei OZN-uri au format un triunghi 
echilateral, având vârful la vreo 400 - 500 de metri altitudine, 
iar baza mai jos la aproximativ 250 - 300 de metri. În această 
formaţie şi păstrând o viteză constantă, s-au îndreptat spre 
Parcul Dendrologic Simeria, în dreptul căruia s-au... „stins“: 
au dispărut fără urmă, s-au volatilizat! Era orele 21.21, deci 
observaţia a durat nouă minute1! (Foto 17)

1. Într-o altă formă, am prezentat acest caz în nr. 8 din anul 2014 al revistei 
Lumea Misterelor. 
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Nu este pentru prima oară când obiecte zburătoare neidenti‑

ficate sunt sesizate în preajma unor vechi situri arheologice. Au 

scanat cele trei OZN‑uri Măgura Uroiului sau acest obiectiv re‑

prezintă doar un reper pe harta călătorilor între spaţii şi timpuri? 

______

În urmă cu nişte ani buni, într‑un articol publicat de o 
revistă dedicată misterelor, emiteam supoziţia că multe dintre 
apariţiile raportate de OZN‑uri urmează trasee de zbor pre‑
stabilite. Mă bazam atât pe propriile‑mi observaţii, încât şi 
pe relatări provenite de la persoane a căror probitate nu poate 
fi pusă la îndoială (foste cadre militare, lucrători în domeniul 
aviaţiei, poliţişti, specialişti în domenii ce impun o vastă cul‑
tură tehnică etc.). 

Că nu băteam câmpii m‑am convins atunci când am citit 
cartea lui Bruce L. Cathie Investigaţii în paranormal: reţeaua 

energetică a pământului. Fost pilot pe aeronave comerciale în 
Noua Zeelandă, matematician de excepţie şi nu în ultimul 
rând martor la apariţia a numeroase OZN‑uri, a reuşit să de‑
termine modul în care este structurată reţeaua energetică a 
planetei, să calculeze şi să anticipeze traseele de zbor ale „vi‑
zitatorilor din neştiut“:

În primul rând, în activitatea OZN‑urilor s‑a descoperit un 
tipar geometric care sugerează că prezenţa OZN‑urilor în 
spaţiul aerian al planetei noastre are un scop bine de-
terminat. Odată stabilit tiparul reţelei, următorul pas a 
fost ca acest tipar să fie descompus în coordonate mate-
matice. Când s‑a făcut acest lucru, s‑a constatat că toate 
valorile reprezentate în reţea aveau legături armonice 
directe cu viteza luminii, gravitaţia şi masa Pământului.



Iuri Floroiu

124

Acelaşi Bruce L. Cathie a remarcat faptul că în reţeaua‑ti‑
par descoperită de el au apărut, în aliniamente geometrice, 
staţii de emisie‑recepţie cu antene ciudate, a căror destinaţie 
posibilă este comunicarea directă cu OZN‑urile şi/sau bru‑
ierea semnalului acestora pentru a nu putea fi recepţionat de 
receptoarele civile. 

Este încă o confirmare a faptului că traseele aeronavelor 
necunoscute (doar de noi, simplii muritori) sunt serios inves‑
tigate şi studiate de departamente ştiinţifice restrânse, „dis‑
crete“, ultradotate tehnic şi foarte militarizate. 

Ei, dar cred că şi mai interesant ar fi de ştiut cine sunt 
beneficiarii acestor cercetări! Mulţi exegeţi ai domeniului 
OZN afirmă că, de multe decenii, guverne din întreaga lume 
au avut şi au contacte frecvente cu extratereştrii, ba chiar au 
şi semnat tratate cu câteva rase pentru a obţine tehnologii 
superioare, care să le asigure supremaţia în anumite dome‑
nii, de regulă din sectorul apărării. În schimb, oficialii marilor 
Puteri ale planetei noastre le‑ar fi permis extratereştrilor să‑şi 
construiască baze pe Terra şi să facă experimente genetice pe 
oameni şi animale. Bineînţeles, conform aceluiaşi cunoscut şi 
verificat scenariu al discreditării şi muşamalizării, afirmaţiile 
ufologilor, deşi însoţite de dovezi greu de combătut, au fost 
catalogate ca fiind „fanteziste“, „teorii ale conspiraţiei“, „baza‑
conii“ sau „aiureli“. 

 La 4 aprilie 1950, în cadrul unei conferințe de presă, pre‑
şedintele Harry S. Truman a declarat: „Având în vedere că 
aceste farfurii zburătoare există, pot să vă asigur că acestea nu 
sunt realizate de nicio Putere de pe Pământ.“

Într‑un interviu acordat la 14 martie 2012 postului BBC 2, 
în emisiunea lui Frank Skinner Opinionated şi preluat ulterior 
de mass‑media din întreaga lume, Timothy Good, una din‑
tre cele mai respectate autorităţi în materie OZN, a vorbit şi 
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despre cele trei întâlniri pe care Dwight D. Eisenhower, cel 
de‑al treizeci și patrulea preşedinte american (între anii 1953 
şi 1961), le‑ar fi avut în februarie 1954 cu reprezentanţii unei 
civilizaţii extraterestre la baza militară Air Force Holloman 
din New Mexico, unde au existat şi martori. 

Deloc surprinzător, şi Laura Magdalene Eisenhower a 
afirmat în mai multe interviuri (disponibile on‑line) că ştie 
despre reuniunile pe care bunicul ei, renumitului strateg şi 
general cu cinci stele Dwight D. Eisenhower, le‑a avut cu 
reprezentanţii unor civilizaţii extraterestre.

Şi prim‑ministrul Rusiei, Dmitri Medvedev, a recunos‑
cut existența extratereștrilor1 în finalul unui interviu acordat 
unor canale de televiziune din Rusia, la 7 decembrie 2012. 
Microfoanele erau deja închise, însă premierului i s‑a adresat 
o întrebare suplimentară despre fenomenul OZN şi extra‑
tereştri. Fără a fi deranjat de întrebare, Medvedev a afirmat 
că, în momentul preluării puterii la Kremlin, noul preşedin‑
te primeşte, pe lângă cunoscuta valiză cu coduri nucleare, şi 
două dosare secrete. Unul conţine informații despre vizitele 
extraterestre pe Terra, iar celălalt rapoarte ale unui serviciu 
special care monitorizează activitatea entităţilor nonpămân‑
tene pe teritoriul Rusiei. 

Ceea ce vreau să subliniez este faptul că atenţia pe care 
marile Puteri o acordă prezenţei şi activităţii „străinilor“ pe 
planeta noastră nu mai poate fi negată.

Majoritatea informaţiilor referitoare la vizitatorii din 
spaţiu „scăpate“ publicului larg de importante personalităţi 
politice, militare şi ştiinţifice par a se încadra în acelaşi cu‑
rent prestabilit, care are drept scop ocultarea, distorsionarea 

1. Sursa: http://epochtimes‑romania.com/news/extraterestrii‑sunt‑de‑ceva‑ 
timp‑ printre‑noi‑sustine‑premierul‑rus‑dmitri‑medvedev‑‑‑177782.
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şi minimalizarea adevărului despre prezenţa şi implicarea ex-
tratereştrilor pe Pământ. 

Dacă Eisenhower a fost primul conducător al SUA care 
s-a întâlnit şi a semnat tratate cu solii unei (unor) civiliza-
ţii extraterestre, se poate concluziona că şi ceilalţi preşedinţi 
care i-au urmat în funcţie au fost cel puţin informaţi despre 
convenţiile dintre pământeni şi străini ori poate chiar s-au 
reîntâlnit cu aceştia din urmă pentru prelungirea sau modifi-
carea înţelegerilor. 

La fel cum ei au acceptat să se întâlnească cu şeful suprem 
al  SUA, în anul 1954, în plin Război Rece, se poate presupu-
ne că au avut aceeaşi atitudine şi faţă de liderii fostei URSS 
şi nu numai. 

Foarte mulţi cercetători ai fenomenului OZN conside-
ră că incredibilul progres tehnic al Germaniei naziste a fost 
potenţat şi de infuzia de tehnologie de provenienţă extrate-
restră. Este probabil motivul pentru care, la finalul marelui 
măcel mondial, URSS şi SUA şi-au disputat cele mai stră-
lucite minţi ale ştiinţei şi tehnicii germane (Operaţiunea 
„Paperclip“). Nu doar savanţii şi inginerii germani erau im-
portanţi, ci şi... sursele lor de inspiraţie.

Eu, unul, cred că cei care ne vizitează şi ne monitorizează 
planeta din timpuri imemoriale cunosc destul de bine faptul 
că umanitatea trăieşte acum sub continua ameninţare a răz-
boiului generalizat şi a autodistrugerii totale dacă marile blo-
curi militare vor fi împinse spre o confruntare directă de către 
apologeţii globalizării forţate şi impunerii totalitarismului la 
nivel planetar. 

De aceea, sper că extratereştrii nu au urmărit şi nu urmă-
resc crearea unui singur pol de putere pe Terra şi subminarea 
fragilului echilibru existent, oferind tehnologie superioară 
doar unei singure puteri. Încă sper...
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Între timp, cu sau fără acceptul unor cercuri mai mult sau 
mai puţin secrete, ei defilează netulburaţi şi pe cerul României. 

Escadrila OZN de la Brăneşti (Ilfov)

În ultimii ani, comuna Brăneşti din judeţul Ilfov, situată la 
circa 14 kilometri de Bucureşti, pe drumul spre litoral, a fost 
în mod repetat tranzitată de obiecte zburătoare neidentifi-
cate. Se află această localitate pe un culoar de zbor de tipul celor 
descoperite de neozeelandezul Bruce L. Cathie?

Sfârşit de august, în anul 2004. La primele ore ale dimine-
ţii, soţii Maria-Aurora şi Gheorghe F. (ambii cadre militare 
în rezervă) se grăbeau să prindă un loc bun de pescuit pe una 
din bălţile comunei Brăneşti.

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

Pentru un viitor film tematic, am înregistrat şi pe casetă 
video şi interesanta mărturie a doamnei Maria-Aurora, căreia 
îi mulţumesc pentru încredere.

______

Ca să mai rămânem puţin în perimetrul comunei Brăneşti, 
trebuie să vă spun că una dintre primele fotografii în care 
am „capturat“ un OZN am făcut-o la 5 august 2006, orele 
14.41, aflându-mă pe digul dintre lacurile 1 şi 2 din localitate. 
Recunosc, am avut noroc, fiindcă nu mă gândeam atunci la 
farfurii zburătoare, ci doar la frumuseţea peisajului. 

1. Am prezentat acest caz şi în revista Lumea Misterelor, nr. 11 din 2009. 
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Nu aveam nici cine ştie ce aparat performant, tocmai îmi 
cumpărasem o „banală săpunieră“ digitală (aşa cum mi-a 
„complimentat“ dotarea Ovidiu, profesorul meu în ale foto-
grafiei), dar de care eu eram tare mândru. 

Imaginea este totuşi destul de clară şi se poate bine obser-
va cum dintre nori îşi face apariţia un obiect gri-argintiu, de 
forma unui glonţ. Ce îmi pare la fel de interesant este faptul 
că OZN-ul a apărut tot în sectorul în care soţii Maria-Aurora 
şi Gheorghe F. au fost martori la evoluţia celor trei obiecte 
discoidale. (Foto 18)

Şi asta nu este tot! La 21 septembrie 2011, orele 08.37, am 
reuşit să fotografiez o altă apariţie în Brăneşti, aproximativ în 
aceeaşi zonă şi direcţie. (Foto 19) 

______

În luna iulie 2007 am fost martor la o altă captivantă evo-
luţie a unui posibil OZN. 

Canicula insuportabilă transformase Bucureştii într-un 
adevărat iad. Era imposibil să te poţi odihni, când totul frige 
şi parcă se lichefiază. Pe la trei dimineaţa mi-am luat rucsacul, 
sculele de pescuit şi am ieşit în stradă, sperând să găsesc un alt 
„nebun“ care n-are somn şi merge spre direcţia DN 3. Şansa 
a fost de partea mea şi, peste o oră, un confrate de suferinţă 
mă debarca în comuna Brăneşti.

Pe întuneric, m-am îndreptat spre locul de pescuit pe ca-
re-l doream şi visam, o zonă aproape complet umbrită pe tot 
parcursul zilei. Anticipam deja răcoarea plăcută şi eram decis 
să-mi scutur toate „noxele din sertăraşele creierului“ şi să-mi 
încarc serios „bateriile“. Pentru mine, pescuitul reprezintă 
doar pretextul pentru sesiunile de regenerare şi de reconec-
tare cu natura. De altfel, însoţiţi şi de complimente adresate 
părinţilor şi bunicilor lor, majoritatea micuţilor „solzoşi“ care 
sunt păcăliţi de momelile mele sunt eliberaţi înapoi în apă. 
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