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Viktor Stepanovici Grebennikov
este un nume care nu mai necesită
vreo prezentare: realizările sale
ştiinţifice de excepţie sunt
binecunoscute în întreaga lume
datorită internetului.
Victor Stepanovici Grebennikov savant naturalist, entomolog
profesionist, pictor şi om de o cultură generală
deosebita, cu diverse interese. Este cunoscut pentru
descoperirea efectului structurilor cavitare (ESC). Puţini
însă sunt cei ce cunosc si o alta descoperire a sa.
Realizarea sa cea mai celebră - si de necontestat - este
platforma antigravitaţională pe care savantul entomolog a construit-o şi a folosit-o în secret.
În 1988 pentru el devine evidentă existenţa efectelor de antigravitaţie a învelişului de chitină a
unor insecte. Mult mai impresionant este fenomenul ce apare concomitent cu astfel de efecte,
anume fenomenul invizibilităţii parţiale sau totale sau percepţiei deformate a obiectului material
aflat în zona gravitaţiei compensate.
Pe baza acestor descoperiri şi principiilor bionice autorul a construit o platformă
antigravitaţională, şi practic a elaborat principiile zborului dirijat, cu viteză de până la 25 km/min.
Din 91-92 platforma a fost utilizată de autor ca mijloc de deplasare rapidă.
Descoperirea efectului cavitar (efectul de formă) i-a fost oferită de insectele pe care le studia cu
pasiune, mai exact de cuiburile de albine salbatice (galicte, halicte) şi în 1983 a făcut cunoscută
această descoperire la o şedinţă a Societăţii Academiei de Ştiinţe a URSS, secţia Entomologie.
Referatul se numea: "Zone biofizic active la cuiburile de albine, percepute de oameni şi
experiente de reproducere a lor în dispozitive artificiale".
Desi studiile şi lucrările savantului nu pot fi contestate de nimeni datorită seriozităţii cercetărilor
desfăşurate de el în mediul ştiinţific academic din care făcea parte, atunci când a vrut să publice
in extenso rezultatele cercetărilor sale în cartea "Lumea mea" (această carte poate fi descărcată
accesând http://www.mediafire.com/?obe6jeabhaw9qme sau aici
http://www.scribd.com/doc/12925574/Lumea-Mea-Zborul-V-S-Grebennikov Lumea mea, zborul)
cenzura l-a obligat să scoată orice fel de precizări referitoare la platforma antigravitaţională.
Aşa încât nu apare nicăieri vreo documentaţie privitoare la formele cavitare care produceau
levitaţia sau alte amănunte constructive, şi invenţia nu poate fi reprodusă.
Se pare că au existat două astfel de platforme, dar au dispărut ambele. Probabil că uzina unde
Grebennikov şi-a construit (în secret) platforma avea meseriaşi destul de inteligenţi care ştiau
totuşi ce fac acolo, astfel că însuşi Grebennikov a constatat că mai erau şi alţi "zburători" cu
platforme prin zonă şi nu numai la Krasnoobsk ci şi în Belgia, exact în aceeaşi perioadă.
Cert este că platforma nu putea fi văzută de pe pământ, nu prezenta fenomenul de inerţie
mecanică, era supusă influenţei fenomenelor meteo şi de altă natură (poate orgonică), prezenta
importante distorsiuni temporale şi nu putea fi prea complicată din punct de vedere constructiv
deoarece a putut fi proiectată şi construită de un entomolog (inteligent ce-i drept, dar fără nici-o

specializare în domeniul ingineriei).
Efectul cavitar (similar efectului de formă), efectul morfogenetic şi probabil mai sunt si alte
denumiri, poate fi studiat de fiecare pasionat acasă deoarece nu presupune echipamente
complicate şi se realizează cu materiale cât se poate de obişnuite: hartie, carton, lemn, etc.
Acest text m-a făcut foarte curios şi am început prin a căuta detalii despre Grebennikov; deloc
surprinzător, nu am găsit prea multe. Însă am găsit suficiente pentru a porni hotărât spre a afla
mai multe despre asta. Am găsit astfel un fragment din cartea lui Grebennikov, şi anume chiar
partea în care autorul descrie experienţele sale pentru a pune în evidenţă efectul cavitar.
Aşa încât, în încheiere, vă propun să faceţi personal trei experimente absolut simple care vă
permit să evidenţiaţi efectul de cavitaţie şi energia undelor de formă care apare atunci...
Efectul cavitar produs de hârtie
6 foi de hârtie vor fi tăiate în lungime, în jumătate, şi pliate sub formă
de armonică: câte 10 unghiuri şi 20 suprafeţe fiecare. Armonicile vor
fi pliate până vor deveni pătrate, apoi se vor încleia una de alta,
fiecare cu un unghi orizontal de 30 grade faţă de cealaltă, în direcţia
acului de ceasornic.

Va fi folosită hârtie de culoare întunecata (care nu reflectă căldură)
pentru construcţia acestei "flori" conice pluristratificate. "Petalele" vor
fi bine răsfirate. Se va testa cu mâna, deasupra corolei şi sub "armonica" agăţată. Apoi se atârna
deasupra capului persoanei aşezate pe un scaun, cu înregistrarea senzaţiilor apărute şi stării
generale.
Efectul cavitar la cărţi
Se ia o carte groasă, veche, citită (pentru a exclude foile încleiate) care se pune pe marginea
mesei, orientată spre soare. De exemplu noaptea: spre nord. Se deschide şi se răsfoiesc puţin
foile. Apoi se construieşte un veier din foile îndoite.
Peste câteva minute (ESC apare mai tardiv şi la fel dispare) se poate simţi cu palma, limba,
ceafa, lângă foile întredeschise, senzaţiile descrise mai sus. Fenomenul este accesibil şi la 2-3
metri distanţă. "ESC-ul carţii" nu poate fi ecranat.
Efectul de formă la alte obiecte
Se ia o bară de lemn de 16 cm lungime, pătrată la secţiune (cu baza de 4 cm), iar la vârf 1,5 cm).
Pe vârful îngust sânt făcute 13 tăieturi adânci, de forma "armonicii". Apoi se ia o sârmă de Cu, de
2-3 mm grosime. Se fixează de bară prin 2 spire (cu diametrul de 5 cm) transversale, iar apoi
continuă liber sub forma de spirală plată cu 3-4 spire (diametrul 10 cm).
În total, lungimea barei şi sârmei, este 41 cm. De fapt, "sceptrul" lucrează şi fără mânerul de
lemn, doar cu orice sârmă.
Este mai buna o sârmă acoperită cu câteva straturi de panglică de izolaţie. Astfel efectul e mai
puternic. Dacă sceptrul va fi luat aşa cum e reprezentat pe desen, atunci emanaţiile sumare din
centrul spiralei mari, perpendiculare suprafeţei ei orizontale, vor fi bine percepute cu palma sau
de un alt om, bilateral.

În cele ce urmează voi reda aici acest întreg capitol referitor la zbor din cartea lui Grebennikov,
cu menţiunea că imaginile aparţin autorului. Sursa pe care am folosit-o este ScriBD
Zborul pe platforma antigravitaţională
(extrase din jurnalul zilnic)
O zi aridă de vară... Orizontul pluteşte într-o ceaţa maro-albăstruie. Cupola gigantică cerească cu
nori pufoşi se înalţă deasupra păduricilor şi poieniţelor. Se pare că norii dorm pe o sticlă străvezie
enormă de aceea au margini bine conturate, plate, iar parţile superioare strălucesc scăldate de
razele solare încât îţi orbesc ochii.
Zbor cam la 300 m deasupra solului spre un loc îndepărtat, care pare o pată de culoare deschisă
în ceaţă. Vârfurile albăstrii cu forme ciudate plutesc lent în urma mea iar între ele sânt câmpurile
de ovăz albastre-verzui, de hrişcă sub formă de dreptunghiuri albicioase cu sclipire neobişnuita
fracţionată; chiar în faţă este lucerna de un verde cobalt; oceanele verzi de grâu. Această enormă
paletă multicoloră pluteşte, pluteşte în urmă...
Cărări se încolăcesc printre câmpuri şi păduri. Ele se întâlnesc lângă drumurile de pietriş, iar
acestea pleacă spre şosele ce nu se văd prin ceaţă. Ştiu însă că mai spre dreapta lacului este o
dungă dreaptă dreaptă, deschisă la culoare, fără început şi sfârsit, pe care se deplasează
automobile ca nişte cutii minuscule.
Deasupra stepei de pădure însorite plutesc umbrele de diferite dimensiuni ale norilor, care sânt
albi deasupra mea, albaştri-cenuşii acolo unde sânt padurici şi albaştri de diverse nuanţe
deasupra câmpiilor. Acum sânt acoperit de umbra unui nor. Îmi măresc viteza de deplasare, ceea
ce este uşor de realizat şi părăsesc umbra.
Mă aplec puţin înainte şi simt un vântişor cald, dens ce adie de jos în sus, dinspre solul şi
plantele încalzite de soare. Simt pe corp adierea jetului dens, cu aromă de hrişcă în floare. Un
astfel de jet ridică uşor o pasăre de talie mare daca ea îşi deschide aripile: vultur, cocostârc,
cocor. Eu însă nu am aripi, ci zbor pe platforma dreptunghiulară, puţin mai mare decât suprafaţa
unui scaun, cu o bară verticală şi niste mânere de care mă ţin şi cu care conduc aparatul.
Fantastic? Cum să vă spun...
Acum doi ani Natura, iarăşi prin intermediul prietenelor insecte, mi-a revelat fin şi puţin insistent,
dar rapid şi convingător încă ceva. Doi ani Descoperirea mă ţinea lângă ea, cu toate că o studiam
cu paşi giganţi.
Când lucrul este nou, interesant, timpul trece repede. Pata de culoare deschisă a lacului din
stepă s-a apropiat vizibil, a devenit mai mare, în depărtare şoseaua cu cutiuţele automobilelor,
deja clar vizibile de la înălţime. Autostrada trece ~ la 8 km de calea ferată, cu care este paralelă.
Dacă priveşti mai atent se pot vedea liniile paralele şi nisipul deschis al căii ferate.
Este timpul să cotesc ~ 20 grade spre stânga. Nu pot fi observat de jos, nu doar din cauza
distanţei. Chiar zburând foarte jos nu formez umbră. Totuşi, cum am aflat mai târziu, unii observă
rareori pe această porţiune de cer un disc sau o sferă de culoare deschisă, sau ceva asemănător
unui nor oblic, vertical, cu margini bine conturate, mobil.
Alţii au observat "un pătrat plat, dens, cu suprafaţa de ~ 1 hectar". Putea fi imaginea iluzoriu
mărita a aparatului meu? În general oamenii nu observă nimic şi astfel sânt liniştiţi. Cel puţin nu
am stabilit încă de ce depinde starea de invizibilitate - vizibilitate. De aceea evit întâlnirile cu
oamenii, zburând departe de oraşe, sate, iar drumurile le intersectez cu viteză mare după ce mă
conving de lipsa fiinţelor umane.
În aceste excursii devenite obişnuite pentru mine, care par fantastice cititorului, am încredere

doar în insectele reprezentate pe aceste pagini. Descoperirea
am folosit-o iniţial în scopuri entomologice: am studiat
colţisoare tainice, le-am examinat din zbor, am cautatţari
necunoscute mie, populate de insecte, care necesitau ajutor şi
protecţie.
Natura mi-a impus de la bun început condiţiile sale dure:
priveşte dar nu fotografia. Astfel aparatul nu se închidea
ermetic, peliculele (cele din buzunar şi cea din aparat) au fost
expuse la lumină. Nu-mi reuşea în zbor să schiţez locurile.
Practic tot timpul mâinile îmi erau ocupate, doar pe câteva
secunde puteam elibera una din ele. Imediat după aterizare
desenam după memorie, cu toate că nu sânt pictor iar memoria
vizuală îmi e slabă...
Nu este o plăcere, ci un lucru, deseori greu şi riscant: trebuie să stai în poziţie verticală, mâinile
sânt ocupate, la câţiva cm este graniţa ce separă "acest" spaţiu de "celălalt", exterior; o graniţa
invizibilă dar foarte şireată, iar creaţia mea nu este cine ştie ce şi seamana cu un cântar de
spital...
Dar este un început! Deseori iese din funcţiune aparatul de fotografiat, ceasul şi posibil
calendarul. Coborând pe o poiană cunoscută o găseam deseori în alt anotimp, cu deviere de ~ 2
săptămâni într-o parte sau alta şi nu aveam cum să efectuez o verificare. Astfel mă deplasam
deci în spaţiu şi, posibil, în timp!
Nu pot demonstra ultima afirmaţie deoarece ceasul nu arăta corect timpul în zbor (în special la
începutul acestuia), ba se grăbeşte, ba rămâne în urmă, dar spre sfârşitul excursiei arată timpul
exact, până la secunde. De aceea în timpul excursiilor evit întâlnirile cu oamenii.
Dacă pe lângă gravitaţie este pus în funcţiune şi Timpul, atunci pot să dereglez legături cauzăefect necunoscute de mine şi posibil să sufere cineva! Astfel de suspiciuni le pot motiva.
Insectele colectate în eprubete "acolo"... dispar, în general fără urmă; alteori eprubeta a explodat
formând cioburi mărunte, altă dată în eprubetă s-a format o gaură ovală cu margini cafenii
("chitinice"), pe care o puteţi vedea în fotografie, deseori prin ţesătura buzunarului aveam
senzaţia de arsură sau lovitură de electrocutare în momentul "dispariţiei" prizonierului.
Doar o singură dată am descoperit în eprubetă insecta, însă nu era un exemplar matur de călăreţ
Ihneumonide cu inele albe pe mustăcioare, ci pupa acestuia, adică stadiul anterior. Ea era vie, la
atingere îşi mişca abdomenul. Cu părere de rău a murit peste 1 săptămână şi s-a uscat.
Cel mai bine este să zbori în zilele de vară senine. Iarna şi pe timp ploios este practic imposibil.
Cauza nu este frigul ci faptul că zborurile de iarnă nu sânt valoroase pentru un entomolog.
Cum am ajuns la descoperire?
În vara anului 1988 examinam sub microscop învelişurile chitinice ale insectelor, mustăcioarele
pufoase, solzişorii cu o structură foarte fină a aripilor de fluture, aripile cu luciu şi alte minuni ale
Naturii.
Am observat o microstructură foarte ritmică a unei părţi destul de mari de insectă. Era o
compoziţie foarte regulată, bine calibrată, părea a fi efectuata de un automat foarte complicat pe
baza unor scheme şi calcule speciale.
Astfel de structură alveolară nu părea să serveasca nici pentru soliditate, nici pentru frumuseţe.
Nu am mai observat astfel de micro-ornament nicăieri în natură, tehnică sau artă. Din cauza
multidimensionalităţii sale nu am reuşit să-l reproduc pe hârtie sau fotografie. La ce folosea

insectei?
Cu atât mai mult că se situa în partea inferioara a aripilor care practic întotdeauna este ascunsă,
cu excepţia zborului, când nimeni nu o poate vedea. Am presupus ca este un emiţător de unde
ce poseda ESC [efectul structurilor cavitare] descoperit de "mine"!
În acea vară miraculoasă astfel de insecte erau peste tot. Le prindeam seara, la lumină. Nu am
mai observat un număr atât de mare nici "până", nici "după" aceea. Am aşezat pe măsuţa
microscopului această plăcuţa chitinică cavă pentru a examina, încă o dată, alveolele sale stelate
la mărime mare.
Admiram capodopera de giuvaergiu a Naturii şi inconştient am aşezat cu penseta deasupra o
placuţă identică. S-a întâmplat ceva extraordinar: plăcuţa a scăpat din pensă, a atârnat câteva
secunde în aer, deasupra celei de pe microscop, s-a rotit puţin în sensul acelor de ceasornic, a
alunecat în aer spre dreapta, s-a rotit împotriva acelor de ceas, s-a clătinat şi a căzut rapid şi
brusc pe masă.
Îmi este greu să descriu senzaţiile mele din acel moment... Revenindu-mi, am unit cu sârmă
câteva plăcuţe, ceea ce am reusit cu greu doar luându-le vertical. Am obţinut un "bloc" chitinic cu
câteva straturi. L-am asezat pe masă. O simplă pioneză de cancelarie, aruncată deasupra, nu
cadea ci devia în sus şi apoi într-o parte.
Atunci am prins pioneza deasupra "blocului". Timp de câteva clipe aceasta a disparut complet din
câmpul de vedere. Atunci am înţeles că nu este un emiţător de unde ci Altceva. Descoperirea ma surprins aşa încât mi-am pierdut pe o clipă respiraţia iar obiectele din jur pluteau în ceaţă.
Totuşi mi-am revenit cu greu şi peste două ore am continuat lucrul... Iată acesta a fost începutul.
Multe detalii trebuie regândite, controlate, experimentate. Am să povestesc cititorului, desigur
într-o carte ce va urma, despre tainele funcţionării aparatului meu, principiile de mişcare, distanţe,
înălţimi, viteze, utilare etc.
[...]
... Un zbor nereuşit, riscant, am întreprins în noaptea de 17-18 martie 1990, când nu am aşteptat
un anotimp favorabil şi nu am plecat dintr-o zonă nepopulată. Noaptea este riscantă pentru lucru.
Eşecurile au început de la decolare: bloc-panourile din dreapta nu funcţionau regulat, ceea ce
necesita o corecţie imediată dar care nu am efectuat-o.
Am decolat de pe strada orăşelului academic, considerând greşit că la ora două noaptea dorm
toţi şi nu mă vede nimeni. Decolarea s-a produs fără incidente, dar peste câteva secunde, când
eram ~ la 100 m deasupra solului, mi s-a făcut rău, ca înainte de pierderea cunoştinţei.
Ar fi trebuit să cobor dar nu am facut-o deoarece o putere gigantică mi-a smuls din mâini dirijarea
mişcării şi greutăţii şi m-a antrenat spre oraş. Purtat de această putere de nesupus am alunecat
deasupra celui de-al doilea cerc de case cu 9 etaje (sânt 2 cercuri mari, de ~ 1 km în diametru,
de case cu 9 etaje, în centrul cărora sânt case cu 5 etaje, inclusiv a mea), deasupra unui câmp
înzăpezit, am intersectat oblic şoseaua Novosibirsk - orăşelul academiei, casele de locuit de la
nord...
Mă apropiam de oraş. Iată deja câteva "buchete" de coşuri ale uzinelor, unele din ele fumegau
lent deoarece lucra schimbul de noapte... Era necesar să întreprind urgent ceva. Am reuşit cu
greu să reglez bloc-panourile. Mişcarea pe orizontală a devenit mai lentă, dar iarăşi mi s-a făcut
rău, ceea ce e de neacceptat în timpul zborului.
După 3 încercări nereuşite am stopat mişcarea pe orizontală şi am rămas să planez în aer
deasupra zonei uzinelor Zatulinka. Ţevile continuau să fumege în tăcere şi ameninţator chiar

lângă mine. După un repaos de câteva minute, am observat că "energia rea" a dispărut.
[continuare în partea a doua]
[urmare din prima parte]
Atunci am alunecat înapoi, dar nu spre orăşelul academiei, ci mai în dreapta spre Tolmaciovo,
pentru a încâlci posibilii martori oculari. La jumătate de drum spre acest aeroport, deasupra unor
câmpuri întunecate, unde sigur nu era nimeni, am cotit spre casă...
În ziua următoare nu am putut să mă scol din pat. Noutaţile transmise la TV şi din ziare erau
periculoase pentru mine. Titlurile "OZN deasupra zonei Zatulinka", "Iarăşi extratereştriţ" vorbeau
în favoarea descoperirii zborului meu. Şi încă cum! Unii au observat sfere luminescente sau
discuri, chiar câteva...! Frica are ochi mari.
Alţii afirmau că a zburat o "farfurie" adevărată cu iluminatoare şi raze... Nu exclud şi prezenţa
altor fenomene pe lângă zborul meu. Cu atât mai mult că "recolta" de OZN în 1990 a fost bogată
în Siberia, Malicik şi în special în Belgia, unde în noaptea de 31 martie (conform ziarului
"Pravda"), inginerul Marcel Alferlan, a filmat timp de 2 min un triunghi "extraterestru"
(gravitoplan).
Conform concluziei savanţilor belgieni acestea sânt "obiecte materiale cu posibilitaţi enorme ce
nu pot fi create de nici o civilizaţie". Oare chiar de "nici una", domnilor savanţi belgieni? După
presupunerea mea, panourile-filtre gravitaţionale (sau bloc-panourile) ale acestor aparate au fost
lucrate pe Pamânt, însă la o bază solida şi autoritară, spre deosebire de aparatul meu.
Am avut acelaşi gând, în ceea ce priveşte forma triunghiulară a panoului, care este mai eficace şi
mai sigură. Totuşi am optat pentru forma de patrulater, deoarece este mai pliantă şi aminteşte de
o valiză, care nu trezeşte suspiciuni. Evenimentele din Belgia si Nalicin nu au nici o legătură cu
mine.
Am folosit descoperirea mea doar pentru vizitarea parcurilor entomologice. Astfel de parcuri, care
îmi sânt asemeni copiilor, mai importante decât orice invenţii tehnice, sânt 11: din care 8 în
regiunea Omsk, unul la Voronezh , două în Novosibirsk.
De fapt, au fost şase la Novosibirsk, create, sau mai bine zis salvate, de mine şi familia mea.
Astfel de acţiuni nu sânt tolerate de academia agricolă (unde se folosesc acum preparate
chimice), nici de societatea protecţiei naturii, nici de comitetul protecţiei naturii, care nu au dorit
să-mi acorde ajutor în protecţia naturii, a acestor mici parcuri distruse de oameni răi şi mărginiţi.
Imi continui calea spre apus. În urma mea rămân câmpuri multicolore dreptunghiulare, pădurici
cu contururi ciudate şi umbrele albastre ale norilor. Viteza cu care mă deplasez este destul de
mare, dar nu-mi vâjâie vântul în urechi, deoarece câmpul protector de forţă al platformei a "tăiat"
din spaţiu o coloană invizibilă ce pleacă în sus şi care elimină atracţia terestră.
Se pare că în timpul zborului spaţiul se deschide în calea platformei şi apoi se închide după ea.
Probabil că aşa se explică invizibilitatea aparatului şi "călăreţului" de pe el, sau vizibilitatea parţial
deformată (aşa cum s-a întâmplat deasupra zonei Zatulinka).
Protecţia faţă de atracţia terestră este incompletă. Dacă deplasezi capul cu puţin înainte pot fi
simţite undele vântului ce au aromă de hrişcă şi alte plante ce cresc pe câmpiile siberiene.
Elevatorul de la Idilicul rămâne lângă calea ferată, undeva departe spre stânga şi încep
coborârea deasupra şoselei, iniţial convingându-ma de invizibilitatea mea. Platforma şi figura
mea nu lasă umbră pe pământ (dar uneori umbra totuşi apare).
Iată trei baieţaşi culeg pomuşoare. Cobor platforma şi trec în zbor pe lângă ei, dar nu observ nici

o reacţie, deci sânt invizibil. Ei şi evident, nu pot fi auzit,
deoarece în cazul principiului de zbor în spaţiu "ce se
deschide şi se închide" aparatul nu produce sunete, din
cauza lipsei frecării de aer.
Călătoria nu a durat mult, doar ~ 40 minute. Acum simt
cât îmi sânt de obosite mâinile, picioarele, capul,
deoarece trebuie să pastrez poziţia verticală pe mica
mea platformă de care sânt legat cu o curea de
siguranţă.
Pot să mă deplasez mai rapid, dar nu risc, din cauza
nesiguranţei şi dimensiunilor mici ale aparatului. Iarăşi decolez. Curând apar semnele cunoscute:
intersecţia, pavilionul pentru pasageri pe dreapta soselei. Urmează vreo cinci kilometri pâna la
stâlpii portocalii ce îngrădesc rezervaţia care a împlinit, să nu crezi!, 20 de ani.
Am protejat această primă rezervaţie a mea de pericole de tot soiul, birocraţi, avioane cu
chimicale, pojar etc... Această ţară a insectelor este vie şi înfloreşte acum! Am obosit şi am
frânat, ceea ce se efectueaza prin auto dislocarea filtrelor de sub cutia platformei.
Văd deja desişul bogat al morcovului salbatic, caciuliţele albe se deosebesc foarte bine şi sânt
asemeni unor sfere brodate. Ele sânt presărate cu insecte. Sufletul este inundat de fericire, care
face să-mi dispară ultima urmă de oboseală, doar am reuşit să păzesc bucăţica de pământ de
aici, fie doar de 7 hectare suprafaţă, tocmai 20 ani, de oameni ce cosesc iarba, de vite etc.
Stratul de sol atinge pe alocuri 14 cm, au aparut specii de insecte dispărute demult din zona
aceasta, plante (scorţoneră, care dimineaţa are aroma de ciocolată etc.). Aroma puternică de
morcov sălbatec, caracteristică doar poienei Medii de după gardul rezervaţiei, îmi produce o nouă
avalanşă de fericire şi-mi anunţă o apropiată întâlnire cu lumea insectelor.
Iată-le, sânt bine vizibile, chiar de la 10 m înălţime, pe umbreluţele bogate şi sferele brodate de
angelică şi morcov salbatic: fluturi oranj, plutesc libelule portocalii şi albastre, strălucind la soare.
Am coborât lin mai jos şi iată brusc apare umbra mea întunecată, invizibilă până atunci, care
pluteşte lin deasupra plantelor şi tufişurilor.
Nu-mi este frică, pentru că nu este nimeni pe şosea cam la 300 m spre nord de rezervaţie,
lipsesc pentru moment automobile. Pot să cobor liniştit pe pământ. Iată tulpinile plantelor mai
înalte au început a foşni pe suprafaţa platformei.
Înainte de a ateriza pe acest deluşor, cuprins de un val de bucurie, cu o mişcare de manşon,
determin platforma să zboare vertical în sus. Repede se îndepărtează pământul, totul devine mic:
poieniţele şi gardul rezervaţiei, păduricile şi câmpiile din jur; orizontul se pare că formează o
concavitate enormă, astfel încât devine vizibilă calea ferata de la 2 km spre stânga, apoi satele
Rosslavka şi Iesnoi; fermele de vaci, toate încercuite de un inel galben de paie şi bălegar uscat,
departe spre est, unde pleacă linia de cale ferată (nu înţeleg de ce, dar este dreaptă asemeni
unei săgeţi), sânt căsuţe mici şi cubul gării Iunino, cam la 6 km de rezervaţie; mai departe se
întinde Kazakstan-ul, peste care se aşterne ceaţa albăstruie.
Plutesc deasupra Isilculiei, ţara tinereţii mele, deloc identică cu cea de pe harţi şi planuri, ci vie,
fără margini, presărată cu insuliţele întunecate ale păduricilor, umbrele norilor, petele deschise
ale lacurilor.
Discul enorm al Pământului îmi pare tot mai concav. Nu am identificat până acum cauza acestei
iluzii. Urc tot mai sus iar norii enormi rămân jos. Cerul nu e la fel cum pare de jos ci albastru
închis. Câmpiile vizibile de aici sânt acoperite cu ceaţă albăstruie şi se estompează tot mai mult.
Îmi pare rău că nu pot să-l iau, cel puţin odată, pe nepotul Andrei.

Are 4 ani şi platforma ne-ar ridica, dar riscul este mare... Vai, am şi uitat, acolo jos, pe poiana,
lăsam umbra, deci pot fi văzut de mii de oameni, deoarece e ziuă. Se poate întâmpla să ma vadă
sub formă de "disc", patrulater sau în cel mai rău caz, pe mine personal...
Chiar înaintea mea se aude un avion mărfar, ce creşte rapid în dimensiuni şi deplasându-se spre
mine. Acum văd luciul metalic, pulsaţia roşie a beculeţului. Repede în jos! Frânez brusc, cotesc,
acum Soarele luminează la ceafa mea. Oblic în jos, pe peretele enorm al unui nor orbitor de alb,
trebuie să fie umbra mea.
Însă ea lipseşte. Este vizibil doar un inel strălucitor multicolor, cunoscut de toţi piloţii, care a
alunecat pe suprafaţa norului, în jos, întrecându-mă. Deci nu am fost observat. O idee m-a vizitat
atunci (se pare că imaginaţia este trezită de un astfel de zbor "în cădere", cu toate că este
incomod din punct de vedere tehnic şi fizic): posibil nu sânt singurul din cei 5 miliarde de oameni
ce a făcut astfel de descoperire. Aşa aparate de zbor, cu acelaşi principiu, sânt testate şi zboară
de mult. Sânt create la uzine, şi independent, asemeni mie.
Toate platformele cu proprietate de ecranare au capacitatea de a deveni uneori vizibile, căpătând
diverse forme. Se pot transforma şi piloţii fiind văzuţi ca extratereştri humanoizi în costume
argintii sau verzi şi mici, sau plaţi, asemeni unui carton (Voronezh ,1989) etc. De fapt aceştia sânt
constructori ai platformelor ce le experimentează.
Aş vrea să dau un sfat celor ce studiind insectele vor întâlni asemenea fenomen şi vor începe
construcţia unui "gravitoplan" (sânt convins că fără ajutorul insectelor astfel de descoperire nu se
poate efectua). Este bine să zbori doar pe timp frumos, vara; se va evita ploaia, furtuna; la
înălţime nu prea mare şi distanţe moderate; nu se va lua nici un obiect de la locul aterizarii;
construcţia să fie maxim eficienta; vor fi evitate localităţile populate, transportul, oamenii.
Este foarte binevenită, în acest sens, o poieniţă îndepărtată de locuinţele umane. Altfel, pe o
distanţă de câţiva zeci de metri, pot avea loc fenomene de deplasare inexplicabilă a lucrurilor
casnice, deconectari sau conectari, aprinderea acestora.
Nu pot să explic aşa fenomene, dar se pare ca sânt o urmare a devierii temporale. În timpul
zborului sau aterizării nu vor fi pierdute sau scăpate lucruri, particule etc. Să ne amintim de
"fenomenul din Dalinegorsk", 29 ianuarie 1986, tragic pentru experimentatori.
Atunci, pe un teritoriu vast au fost împrăştiate detalii ale aparatului, iar de la filtrele gravitaţionale
microporoase au rămas doar mici resturi, care nu se supuneau unei analize chimice. Vă puteţi
aminti că insectele colectate de mine "acolo" dispăreau "aici" din eprubeta, iar în eprubetă se
forma un orificiu?
Astfel de orificii erau identice cu acele apărute pe neaşteptate în apartamente sau oficii, uneori
sub formă de "lanţ", pe câteva ferestre sau etaje. Diametrul din exterior este de 3-5 mm, în
interior formează o pâlnie de 6-15 mm. Unele din orificii sânt topite pe margini sau colorate cu
cafeniu, la fel ca în cazul transportarii insectelor în eprubeta, descrise de mine.
Anterior presupuneam că astfel de orificii sânt produse de fiinţe micro plasmatice invizibile cu
durata scurtă de viaţă, asemănătoare unor microfulgere sferice. Acum ştiu că sânt cauzate de
particule şi praf dispersate din neatenţie în timpul zborului unor aparate asemănătoare celui
construit de mine.
Imaginile orificiilor pe care le puteţi vedea în această carte au fost efectuate de mine în orăşelul
academic al oraşului Novosibirsk. Se pot prezenta oricui doreşte. Au apărut în perioada 19751990 şi nu sânt legate de experienţele mele, cu excepţia ultimului zbor.
Sânt convins că o parte din descrierile OZN sânt de fapt platforme, alte părţi mari ale aparatelor,

întâmplător sau intenţionat aruncate în afara câmpului activ, de către constructori. Aemenea părţi
pot genera multe necazuri, în cel mai bun caz pot provoca o serie de povestiri fantastice în ziare,
uneori sub forma de "comentarii" ştiinţifice.
De ce nu vreau să divulg esenţa descoperirii mele? În primul rând pentru că trebuie să ai timp,
forţă pentru a aduce dovezi. Aşa ceva nu am. Am acumulat destulă experienţă în acest domeniu
pe când studiam efectul structurilor cavitare. Rezultatul în cazul ESC a fost: "În ceea ce priveşte
cererea patentului pentru descoperire, nu este posibilă colaborarea cu D-voastră".
Sânt sigur că, chiar dacă aş fi activat aparatul şi aş fi zburat până la plafon în cabinetul acelei
persoane, reacţie nu aş fi obţinut, ba chiar m-ar fi alungat din cabinet ca pe un magician. Voi, cei
tineri, înlocuiţii mai repede pe cei "ce făptuiesc" acum!
A doua cauză a păstrării secretului meu, este obiectivă. Structuri antigravitaţionale am descoperit
doar la o specie de insecte din Siberia. Nu voi numi nici ordinul căruia îi aparţin. Posibil că sânt
pe cale de dispariţie, acea izbucnire fiind ultima de acest gen. Pot avea oare garanţia, dacă voi
indica genul şi specia, că oameni amatori în biologie, puţin oneşti, afacerişti, nu se vor avânta să
caute prin văi, câmpuri, pentru a culege ultimele exemplare ale acestei Minuni a Naturii?
Ei nu se vor opri, chiar dacă va fi necesar să caute pe sute de km, să are sute de poieniţe. Prea
ademenitoare este captura! Cum să nu! Fie ca pentru voi, oameni necinstiţi, tot ce am povestit
aici, să ramâna SF. Natura nu va revela acest secret unora ca voi. Nu-l veţi obţine cu forţa. Ca
garanţie servesc acele câteva milioane specii de insecte care mai locuiesc, încă, pe planetă.
Calculaţi care este probabilitatea întâlnirii cu Neobişnuitul, chiar dacă veţi studia o oră fiecare
specie. Vă doresc multă răbdare şi viaţă lungă, pentru că chiar fără zile de odihna şi cu un regim
de 8 ore de lucru, va fi nevoie de 1000 de ani, de memorie şi vedere impecabile. [continuare în
partea a treia]
[urmare din partea a doua]
Nu-mi rămâne decât să vă invidiez. Sper să mă înţeleagă şi să mă ierte şi cei ce au dorit să
cunoască descoperirea fără a fi ghidaţi de interese şi gânduri secundare. Oare pot să aleg
altceva decât protecţia Naturii Vii? Cu atât mai mult că, m-am convins, aşa descoperiri le-au facut
şi alţii. Ei nu se grabesc să le faca publice, dar preferă să zboare noaptea sub formă de discuri
neobişnuite, triunghiuri, pătrate, ce strălucesc sidefiu spre uimirea trecătorilor...
[...]
... Aterizând rapid, de fapt cazând în jos, mă orientez dacă nu este nimeni prin apropiere. La 40
m deasupra solului frânez şi apoi aterizez, fără dificultaţi, pe poieniţa rezervaţiei. O veţi găsi pe
mapa-schemă. Unele ramuri ale copacilor sânt "retezate", parcă de fulger deoarece zborul
vertical şi aterizarea sânt dificile, iar traiectoria este iniţial oblică.
La începutul zborului, nu ştiu de ce, platforma se deplasează în partea opusa Soarelui, iar uneori
invers... Pliez aparatul şi îl aşez în rucsac, unde mai adaug mâncarea şi un instrument pentru
reparaţia gardului. Apoi, printre copaci şi tufele de măceş, mă deplasez spre Poiana de Mijloc.
La ieşirea din pădure, ca un semn bun, observ o familie de bureţi-pestriţi de-un roşu-aprins,
grupaţi sub formă de "inel al vrăjitoarei". De ce "al vrăjitoarei"? Şi apoi, de ce aşa ciupercă
frumoasă trebuie lovită cu piciorul, fărâmiţată? Mulţi răspund asa: "Nu este comestibilă!" Nu sânt
comestibili nici muşchii, argila, crenguţele, trunchiurile de copaci, pietrele...
Dacă ar creşte în locul bureţilor pestriţi cărămizi, nu cred că ar fi lovite cu piciorul. Deci ciupercile
necomestibile sânt lovite pentru că sânt vii, pentru că trebuie ucise! Cum aşa? Oare oamenii au

în sânge astfel de comportament: să lovească o ciupercă, să calce un cărăbuş, să împuşte o
pasăre, un iepure, un bizon?
Aşa apar mitocănia, sadismul, războaiele... Dacă aş fi un extraterestru în vizită pe Pământ,
văzând aşa comportament, aş părăsi cât mai repede aşa planetă. Următoarea vizita o voi
întreprinde abia peste vreo 500 de ani pamântesti... Dar tu cititorule?
Mă bucur că familia de bureţi pestriţi este departe de ochii răi şi picioarele crude şi mă încântă în
fiecare vară cu viaţa deosebită, pălărioarele umede, roşii aprinse, cu solzi mari albiciosi. Iată şi
Poiana. Păşesc pe acest pământ virgin cu strângere de inimă.
Senzaţia este din cauza dorului de natura zonei Isiliculk, de lânga Novosibirsk şi din cauza fricii
că vreun "gospodar" o va ara şi din cauza bucuriei că este încă neatinsă... Acum nu are nici o
importanţă că am în rucsac platforma ascunsă. Oricum omul va cunoaşte aceasta şi alte taine ale
Materiei, Spaţiului, Gravitaţiei, Timpului.
Dar nici o civilizaţie, pe nici o planetă, nu va putea reproduce această Poiană, cu viaţa ei
complexă, fină, vibrantă... Unde încă, în care ungher al Universului, poate fi gasit un clopoţel
violet-şiniliu asemeni celui de aici, în interiorul semitransparent al căruia dansează dansul iubirii
două musculiţe, fremătând din aripile transparente, cu dungi alb-negre?
Pe care planetă se va aşeza pe pajura întinsă un fluturaş pentru a linge cu trompa spiralată ceva
sărăţel (caşcaval, cârnat, slănina). Sau va merge puţin pe palmă deschizându-şi şi închizându-şi
aripile de atlas gri, cu nuanţa verzuie, iar pe marginea inferioara cu cel mai fin ornament din peteochişori!
...De curând oamenii au început să zboare. Iniţial, cu ajutorul balonului, apoi cu avioanele, acum
rachetele ne duc pe alte planete... Dar mâine? Mâine vom zbura spre alte stele cu viteza luminii
şi totusi chiar galaxia vecină, Andromeda, va fi de necucerit. Umanitatea, cu condiţia că va merita
titlul "Înţeleaptă", va dezlega multe taine ale Creaţiei, va păşi şi această graniţă.
Atunci vor deveni accesibile tainele oricărei lumi din toate ungherele Universului, aflate la trilioane
ani lumină distanţă. Toate vor deveni posibile pentru că sânt rezultatul Înţelepciunii, Stiinţei,
Tehnicii. Însă doar atât. Această Poieniţa poate să dispară dacă nu voi reuşi să o păstrez pentru
cei apropiaţi, pentru nepoţi.
Ce este mai preţios pentru umanitate acum?
Rezervaţia sau aparatul construit de mine, din rucsac, care dezvoltă viteză maxim 30-40 km pe
minut? Ţie iţi adresez această întrebare, cititorule. Gândeste-te bine, înainte de a da un răspuns
înţelept. Priviţi aceste imagini. Aşa arată acest aparat în faza de lucru şi pliat. Cablul îngust din
interiorul mânerului stâng transmite mişcarea către structurile gravitaţionale (formate din aripile
insectelor). Înalţarea şi aterizarea se efectueaza prin apropierea şi îndepărtarea acestor "aripi".
Odată, în timpul unei coborâri rapide, în regim de cădere liberă, mânerul stâng... a fost smuls.
Totuşi nu m-am accidentat. Nu am simţit lovitura iar în faţa ochilor mi s-a aşternut întunericul.
Platforma a săpat în arătură o fântână destul de adâncă, iniţial verticală, apoi cu deviere în partea
opusă Soarelui. Am ieşit cu greu din această fântână miraculoasă, atât eu cât şi aparatul, ambii
suferinzi. "Fântâna" mi-a produs mici inconveniente deoarece nu avea pante pe margini. Am avut
nevoie de multă ingeniozitate pentru a o masca, fiind vizibilă de pe drum.
Altfel ar fi provocat multe întrebari şi careva "detectivi" sârguincioşi ar fi găsit "vinovatul". Orificii
asemănătoare s-au format, fără cauze evidente, pe 24 octombrie 1989, pe câmpiile zonei
Nvorosteansk, regiunea Cuibasev.

Despre acest fenomen s-a povestit în ziarul "Komsomoliskaia
Pravda", din 6 decembrie '89. Reiese că nu sânt unicul. Posibil
că "inventez bicicleta"... Nu pot risca să dezvolt o viteză de
peste 25 km/minut şi prefer să zbor de 10 ori mai lent... Oare
te-am convins, cititorule, că aşa ceva, în scurt timp va fi
accesibil practic tuturor?
Natura Vie însă nu va mai fi accesibilă, din cauza dispariţiei ei,
dacă nu o vom proteja. Totuşi nu vreau să par avar. Vreau să
daruiesc cercetătorilor un alt Brevet al Naturii, legat de Mişcare
şi Gravitaţie. Fizicienii afirmă că, crearea unui aparat fără punct
de sprijin e imposibilă. Altfel spus, un aparat izolat de mediul
extern, nu-şi va lua zborul şi nu va merge.
Nici automobilul fără roţi, nici avionul cu motor şi elice ermetică,
nici racheta cu reactoare "închise" ermetic. Excepţia o face
doar baronul Munhausen, care s-a extras singur de păr din
mlaştină... Acţiunea se petrecea în 1981 lânga Novosibirsk,
unde studiam entomofauna lucernei (polenizatori şi dăunatori).
Cu mişcări rapide a plasei pentru insecte "coseam" lucerna,
apoi conţinutul plasei (insecte, frunze, flori) îl transferam într-o
cutie întunecata, la care fixam un borcan de sticlă. Aceasta
este metoda, cam crudă, de studiere a componenţei de specii de insecte pe câmpuri.
Când mă pregăteam să pun capacul şi să introduc o bucăţică de vată impregnată cu eter, la
lumină a ieşit o gogoaşă de culoare deschisă... Avea configuraţie ovală, destul de dură, opacă.
Cineva din prizonieri a împins-o întâmplator spre suprafaţă, doar nu poate o gogoaşă să sară!
Gogoaşa, însă, a mai sărit o dată, lovindu-se de peretele de sticlă şi căzând pe fund.
Atunci am hotarât să cruţ insectele capturate, eliberându-le. Am izolat gogoaşa stranie şi am
ascuns-o într-o cutie aparte. Acasă am studiat-o la microscopul binocular. Nu părea nimic
deosebit. În lungime 3 mm, în lăţime de 1 mm şi ceva. La palpare pereţii erau solizi, aşa cum
trebuie să fie de obicei.
Gogoaşa sărea atunci când era iluminată (sau încalzită?) de soare. La umbră se liniştea.
Săriturile ei erau de 30 mm în lungime şi 50 mm în înalţime! După cum am reuşit să percep,
gogoaşa se rostogolea fără a se rostogoli, lin, dar este necesară o filmare rapidă pentru precizie.
Fără dubii, mişcarea mecanică era produsă de larva sau pupa din interior.
Procesul însă, era complet invizibil. Din gogoaşă a iesit o insectă din familia Ihneumonide, specia
Bathyplectes Anulus. Larvele sale sânt utile deoarece parazitează dăunatorul lucernei,
Fitonomus. Gogoaşa "zburătoare" avea scopul să ajungă într-un ascunziş răcoros din pământ.
Probabil, în plasa mea, a nimerit în timpul călătoriei sale neobişnuite, anume în timpul săriturii.
Acest fenomen semăna mult cu "săriturile" inexplicabile ale obiectelor de uz casnic, cazuri
descrise des în presă. Puneam gogoaşa pe sticlă şi o priveam atent de jos. Poate larva, înainte
de săritura, "absoarbe" în interior partea inferioara a gogoaşei şi apoi brusc o eliberează? Însă nu
era aşa, nu era nici o scobitură. De pe o suprafaţă orizontală, lunecoasă, lua o direcţie orizontală,
şi nu verticală.
Lungimea traiectoriei era de 35 mm, înalţimea de aproximativ 50 mm. Gogoaşa se ridica la o
înălţime ce depăsea de 30 ori grosimea sa! Să lipsesc această "capsulă zburătoare" de support?
Cum? Am să o pun pe un strat de vată! Am aşezat gogoaşa pe un nor de vată pe care l-am pus
la soare.

Aştept cu nerăbdare. Lovitura, dacă este produsă de larvă asupra peretelui inferior şi care
generează săritura de pe suport, nu va mai putea pe fi efectuată. Vata mătăsoasă va împiedica
acest mecanism. Însă nu a fost să fie aşa. Gogoaşa îşi ia zborul de pe suprafaţa vatei, rămasa
imobilă, în sus şi lateral.
Săritura a avut o lungime de 42 mm, adică este şi normală. Posibil că insecta lovea suprafaţa
superioară sau efectua un alt mecanism. Abia acum m-a emoţionat acest fenomen. Atunci, în
1981, nu vedeam nimic neobisnuit în astfel de sărituri deoarece nu ştiam că, după legile fizicii, nu
există mişcare fără punct de sprijin. Altfel as fi cules ~ 200 de astfel insecte, care nu sânt rare şi
as fi studiat fenomenul amănunţit.
Să ne imaginăm puţin. Presupunem că Batiplectes-ul şi-ar dori să părăsească Pământul. Cel
adult, cu aripi, nu ar reuşi deoarece atmosfera în straturile superioare se rarefiază. Nu însă şi
gogoaşa. Ea şi-ar ridica capsula la 5 cm înalţime, apoi încă şi încă... Dacă ar fi fost ermetică,
posedând o rezervă de aer pentru pilot, nu ar exista piedici pentru părăsirea atmosferei şi o
creştere în continuare a vitezei.
Iată care este preţul atrăgător al aparatelor ce se pot mişca fără punct de sprijin. Acest fenomen
nu poate avea loc şi totuşi există... Fizicienii numesc aşa ceva: "contra naturii", "care contravine
legilor naturii".
Problema constă în aceea că Bathyplectes Anurus nu cunoaşte asta... Nu ştie de legea
fizicienilor, nici a biologilor, care au publicat pe pag. 26 a "enciclopediei academice a insectelor
părţii europene a Rusiei" (vol III, partea 3), următoarele: "Gogoaşa sare din cauza mişcărilor
bruşte ale larvei din interior". Ideea acestui aparat o dăruiesc ţie, cititorule! Acum culege
insectele, inventează, construieste, şi drum bun!
Grăbeşte-te!
Aceasta este tot ceea ce am găsit despre misterioasa platformă de zbor prin efect antigravitaţional cavitar. Grebennikov s-a gândit, pe bună dreptate, că nu este cazul să facă publice
aceste planuri şi indicaţii de construcţie, pentru simplul motiv că umanitatea nu este încă
pregătită pentru aşa ceva.
E clar că s-ar fi găsit, mai devreme sau mai târziu, profitori sau oameni răi care ar fi folosit
descoperirea pentru scopuri egoiste, poate chiar criminale. Eu îi dau dreptate rusului. Din lectura
textului său, realizez că era un om plin de curiozitate, modestie, conştiinţă şi chiar talent.
Revenind la platforma sa de zbor, din descrierea textuală şi grafică constat că era construită
artizanal (manual) din materiale uşor accesibile oricui (scânduri de lemn, ţevi şi cabluri metalice,
şuruburi şi piuliţe, etc.). Dar şi mai important este că acest aparat de zbor nu avea o sursă de
energie convenţională: nici baterie electrică, nici motor cu combustibil, nimic de genul acesta.
Platforma de zbor se bazează pe efectul structurilor cavitare (ESC). Intuiesc că undeva la baza
sa, acoperită de scândurile de lemn exterioare, şi comandată mecanic prin cablurile mânerelor,
se află "unitatea centrală", "motorul" acestei construcţii ingenioase.
Grebennikov spune că ascensiunea începea prin apropierea unităţilor cu structuri cavitare,
comandate prin cablu, iar coborârea se făcea prin depărtarea lor. Ceva mai simplu nu există! Mai
mult, el spune că a descoperit acest efect anti-gravitational, atunci când studiind la microscop
structurile cavitare de chitină existente pe o aripă de insectă, a aşezat peste ea structura similară,
simetrică de la cealaltă aripă, constatând că aceasta din urmă pluteşte liberă deasupra.
Desigur că experimente ulterioare acestei descoperiri i-au permis să construiască el însuşi
structuri cavitare şi să le perfecţioneze pînă când a realizat platforma de zbor.

Dar şi mai interesant decât zborul propriu-zis este efectul de distorsionare a timpului observat de
el pe parcursul orelor de zbor. Practic Grebennikov spune că întregul aparat era înconjurat de o
energie spaţio-temporală ca o coajă izolantă, ce-i permitea deplasarea silenţioasa nu numai în
spaţiu, dar şi în timp!
Mi-a plăcut îndeosebi remarca sa cu privire la similarităţile cu OZN-uri, la care aş adăuga că este
posibil ca şi acestea să folosească efectul structurilor cavitare pentru anti-gravitaţie! Rămâne de
văzut dacă el a avut sau nu dreptate în această privinţă.

