
Telefonul sufletului – o metodă de comunicare transpersonală
(O informare a unei cercetări epocale)

Conf.univ.dr. Ionel Mohîrță



Telefonul sufletului

SoulPhone ™ se referă la tehnologii integrate pentru comunicarea
cu persoane postmateriale (așa-numitele „decedate”). 
Dispozitivele sunt dezvoltate de dr. Gary E. Schwartz și echipa
sa de la Laboratorul Universitar din Arizona pentru progrese în
conștiență și în sănătate.
Într-o perioadă în care academicienii și oamenii de știință se 
confruntă cu disprețul și dezaprobarea atât a colegilor lor cât și 
din partea mass-media, pentru că au îndrăznit să sugereze
posibilitatea existenței unei lumi spirituale, Schwartz vorbește
sincer și fără ezitare despre proiectul de prototip al telefonului
Sufletului (SoulPhone ™) căruia îi este acum dedicat. Acest
proiect depășește cu mult recunoașterea existenței unei lumi
spirituale; presupune că putem stabili o comunicare firească cu 
locuitorii săi.



Prof.univ.dr. Gary E. Schwartz

Gary E. Schwartz, care și-a luat doctoratul la Universitatea Harvard a 
fost profesor de psihologie și psihiatrie la Yale, înainte de a se stabili la 
Universitatea din Arizona, unde este în prezent, profesor de psihologie, 
neurologie și psihiatrie. Este de asemenea, director al Laboratorului
pentru Progrese în Conștiență și în Sănătate, unde a efectuat cercetări de 
laborator replicate folosind proiecte de experiment dublu-orb cu o serie de 
mediumuri clarvăzătoare la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, 
ajungând la final la concluzia potrivit căreia comunicarea cu „morții” are 
loc, după multe obstacole, iar conștiența umană supraviețuiește morții
fizice. „Nu mai pot ignora datele și să resping cuvintele”, a scris în
cartea sa din 2002, The Afterlife Experiments, despre ceea ce observase cu
mediumurile testate. „Sunt la fel de reale ca soarele, copacii și
televizoarele noastre, care par să tragă imagini din aer.” Dr. Schwartz a 
publicat peste 450 de lucrări științifice, inclusiv șase în prestigioasa
revistă Science. A co-editat unsprezece cărți academice și a scris alte
douăsprezece. 



Testul de control aleatoriu

Standardul de aur în cercetarea biomedicală este testul de control aleatoriu (RCT-
Randomized control trial) multi-centru, multi-orb. În cercetarea farmacologică, ECA este
denumit studiu clinic de fază III. Această cercetare prezintă obiectivele de bază și
metodele RCT dezvoltate pentru a investiga prezența și comunicarea cu spiritul.
Obiectivele sunt: (1) utilizarea tehnologiei disponibile în prezent, fiabilă și accesibilă (costul
hardware total pe sistem mai mic de 4.000 USD; aceste sisteme vor fi furnizate gratuit
laboratoarelor colaboratoare), (2) pentru automatizarea colectării datelor și a analizelor în
timp real folosind software special conceput, (3) fiind necesar doar un spațiu liniștit (utilizat
noaptea) în laboratoarele colaboratoare, (4) fără a mai necesita aprobări din partea
comitetului subiecților umani din partea instituțiile colaboratoare (deoarece participanții sunt 
spiritual ipotetici) și (5) pentru a permite colaborarea internațională indiferent de convingerile
personale ale investigatorului cu privire la ipoteze. Proiectarea și metodele cercetării
îndeplinesc o frază popularizată de Carl Sagan: „Ipotezele extraordinare necesită dovezi
extraordinare”. Designul minimizează falsurile pozitive și cele negative.



Testul controlat randomizat

Un test controlat randomizat (RCT) este un tip de experiment 
științific (adesea medical) care are ca scop diminuarea anumitor surse
de prejudecată atunci când se testează eficacitatea noilor tratamente; 
acest lucru se realizează prin alocarea aleatorie a subiecților la două
sau mai multe grupuri, tratarea lor diferită și apoi compararea lor cu 
privire la un răspuns măsurat. Un grup - grupul experimental -
primește intervenția care este evaluată, în timp ce celălalt - numit de 
obicei grupul de control - primește un tratament alternativ, de tip
placebo sau nicio intervenție. Grupurile sunt monitorizate în condițiile
proiectării studiului pentru a determina eficacitatea intervenției
experimentale, iar eficacitatea este evaluată în comparație cu grupul 
de control. Pot exista mai multe grupuri de tratament sau mai multe
grupuri de control.



Proiectul prototipului telefonului sufletesc

• „În prezent, lucrăm la dezvoltarea a două prototipuri practice din prima 

generație”, explică Schwartz. „Unul este un comutator optic de suflet (SoulSwitch

™), celălalt este un comutator electronic de suflet. Fiecare are, în principiu, 

potențialul de a produce 98-99 % răspunsuri binare corecte „da - nu” (de la

comunicatorii spirituali). Obiectivul nostru este să avem un schimb de informații 

sufletești prin „da - nu” funcțional într-un an, care poate folosi cu exactitate o 

paradigmă de „douăzeci de întrebări”.

• Schwartz continuă să spună că, dacă întrerupătorul sufletesc de prototip optic 

sau electronic este dezvoltat, așa cum a fost prevăzut, el anticipează că va dura un 

al doilea an pentru a produce o tastatură de suflet, un prototip de lucru care 

constă din minimum 40 de taste folosind aranjamentul qwerty standard. Acest

lucru va permite trimiterea de informații de natură sufletească, cu potențial la fel

de eficient ca și textul de zi cu zi cu care suntem acum familiarizați.



Prototipul de telefon al sufletului

Schwartz spune că, în ultimul deceniu, el și echipa sa au testat nouă metode

diferite de detectare a prezenței spiritului și toate au produs efecte pozitive de 

„dovadă de concept”. Prin „dovadă de concept” el se referă la efecte

semnificative statistic care măsoară semnale diverse, care variază de la 

(1) fotoni singulari de lumină într-un mediu complet întunecat, prin

(2) mici modificări ale câmpurilor magnetice înregistrate într-o cameră cu 

ecran zero complet ecranat, pentru

(3) semnale audio subliminale înregistrate într-o cameră de izolare fonică

profesională protejată „Faraday”, explică el. El a prezentat rezultatele a trei

experimente de confirmare a conceptului Soul Voice (SoulVoice™) la 

reuniunile din iunie 2017 ale Societății pentru Explorare Științifică desfășurate

la Universitatea Yale.



Trilogia experimentelor

• Schwartz a fost întrebat dacă anticipează dificultăți în obținerea acceptului oamenilor de 

știință pentru a admite telefonul sufletesc în ipoteza dezvoltării unui model de lucru. 

„Răspunsul depinde de nivelul de precizie al telefonului sufletesc și de tipurile de 

experimente demonstrative pe care le efectuăm”, a răspuns el. „Am conceput un set de trei

categorii de „experimente gândite”- ceea ce Einstein și alții au numit istoric

„gedankenexperimente”. Luate împreună, această trilogie de experimente oferă dovezi

convingătoare că un spirit specific folosește tastatura sufletului pentru a răspunde la 

întrebări specifice.

„Trilogia experimentelor” presupune: 

(1) teste de abilitate de tastare, 

(2) teste de cunoștințe de conținut și

(3) teste de verificare a identificării.

Niciunul dintre tipurile de teste nu este convingător luat separat. Cu toate acestea, 

combinația dintre cele trei teste indică, în mod inexorabil, concluzia că un „spirit 

identificabil” folosește tastatura sufletului și „exprimă cunoștințe de conținut exact”, „unice

pentru el”.



Trilogia experimentelor

• Schwartz a ajuns la concluzia că oamenii de știință vor ajunge să accepte
realitatea telefonului sufletesc, în măsura în care trilogia de experimente
de mai sus poate fi replicată. Cel mai recent articol al Dr. Schwartz despre
prezența persoanelor postmateriale și capacitatea lor de comunicare va fi 
publicat în curând în Explore: The Journal of Science and Healing. Patru
experimente care au implicat peste o mie de sesiuni de înregistrare și
milioane de date au avut loc la trei centre de testare diferite în 2019.
Folosind sistemul Plasma Globe, totalitatea rezultatelor replicate arată foarte
clar că:
a. Viața continuă după moartea trupească.
b. Colaboratorii postmateriali au reușit să genereze răspunsuri exacte „da 
/ nu” în timpul mai multor teste de abilități ale operatorului, identificare
personală și teste de înțelegere cognitivă. 
• Pe baza acestui studiu de cercetare, Dr. Schwartz are acum un grad de 
încredere de 99,9% în ceea ce privește (a) și (b). 



Comutatorul electronic de suflet (ESS)

• Trei descoperiri tehnologice recente fac din dezvoltarea unui Electronic 

SoulSwitch (ESS) o posibilitate practică, poate chiar de anul viitor. Crearea de 

software și hardware pentru ESS a început deja, iar cercetarea timpurie poate începe în

două luni.

• Un ESS extrem de fiabil și precis ar trebui să permită dezvoltarea unui

SoulKeyboard. Tastatura va permite, transmiterea de mesaje și text. Cu toate acestea, 

tastatura sufletului (SoulKeyboard) va permite comunicarea cu două grupuri de 

persoane postmateriale:

a.) „Cei dragi plecați”: confortul și bucuria de a cunoaște cu adevărat că 

persoanele dragi sunt în viață și bine - și să ne bucurăm de comunicarea cu ei -

vor fi extraordinare.

b.) mulți oameni de știință, inventatori, vor să ne ajute să ne vindecăm lumea. 

Sunt dispuși și capabili să conducă webinarii care ne pot ajuta să ne rezolvăm cele

mai mari provocări personale și globale.



Comutatorul de suflet

• În vara anului 2018, doctorul Schwartz și echipa sa au realizat o 

descoperire cu prototipul Comutatorului de suflet din etapa 1. Folosind

experimente de laborator automatizate și controlate complet de computer, 

acest dispozitiv a furnizat probe definitive pentru trei colaboratori 

postmateriali diferiți care ar putea folosi echipamentul pentru a se identifica

cu acuratețe și a valida implicarea lor. Aceste rezultate s-au repetat de 

nenumărate ori și s-au dovedit a fi replicabile în jur de 80 - 90%.

• Acești colaboratori postmateriali au putut urmări în mod fiabil
instrucțiunile vorbite de computer. Un exemplu este: „Atingeți această
parte a dispozitivului pentru a semnaliza un răspuns „da” sau „Țineți-vă
mâinile de partea dvs. pentru a semnaliza un răspuns „nu”.



Alte dispozitive SoulPhone

Alte dispozitive SoulPhone preconizate includ:

a.) SoulVoice™ să discute cu cei dragi care trăiesc pe tărâmuri

postmateriale.

b.) SoulVideo™ promite să audă și să-i vadă pe cei care trăiesc pe tărâmuri

non-pământești.

c.) Aplicații SoulPhone pentru a fi utilizate cu orice dispozitiv personal 

inteligent.

d.) Webinarii la nivel mondial cu ființe postmateriale în domeniile științei, 

îngrijirii sănătății, religiei, dreptului, protecției mediului, leadership, 

educație, pace mondială și alte domenii cheie.



Actualizare 2019

• Dr. Schwartz și o echipă de electroniști, programatori software, persoanele de tip 

medium confirmate prin cercetări conduse de Rhonda Schwartz și colaboratori

postmateriali ipotetici au lucrat la proiectul SoulPhone timp de aproape zece ani. 

(Post-materialul este un termen pe care îl folosim pentru a descrie oameni ale 

căror forme pământești au murit. „Persoanele post-materiale” nu mai trăiesc în

lumea materială sau pământeană care pot fi sesizate de majoritatea oamenilor.) 

• Colaboratorii postmateriali ipotetici (HPC) includ persoane „decedate” care 

au fost oameni de știință celebri, inventatori, animatori și profesori în timp ce

trăiau pe pământ. Ei vor să-i ajute pe cei care trăiesc viața dintr-o perspectivă

pământeană. Aceștia s-au constituit într-un colectiv numit Echipa A.

• În 2019 a apărut un articol care precizează o descoperire în dezvoltarea unei

tehnologii SoulPhone în stadiul 2. 



Actualizare 2019

• Dispozitivul oferă dovezi clare în timp real, demonstrații în timp real că

cel puțin unele persoane „decedate” pot folosi echipamentul pentru a-și

demonstra prezența. În plus, acest dispozitiv a fost testat prin

• testul competențelor operatorului

• testul de identificare personală

• testul de înțelegere cognitivă și prezintă replicabilitate de 80 - 90%.

Combinația acestor teste oferă dovezi puternice ale identității

colaboratorilor postmateriali și permite o comunicare rudimentară.



Măsurarea prezenței colaboratorilor post-materiali

Prezența colaboratorilor post-materiali ipotetici a fost demonstrată prin:

1. Măsurarea Câmpului Electromagnetic (Detector EMF) a fost măsurat prin EMR / EMF în

momentul de față nu știm dacă cei 18 membri au intrat în senzori, au atins senzori, și-au 

direcționat energia către senzori. Pe măsura dezvoltării cercetării urmărim să clarificăm și aceste

detalii, însă ceea ce a fost observat este o activitate electromagnetică crescută

Controlul experimentului presupune să nu fie nici o persoană în camera experimentală, rezultatul

imagistic aratând ca un EKG drept (flat).

Apoi Dr. Schwartz i-a cerut lui Harry Houdini să se prezinte (ca o persoană care a fost dinamică și

puternică pe pământ, el posedă aceleași aptitudini și în spirit) și dacă este el să semnaleze cu două

pulsații, care vor apărea roșii pe hârtie

Când Dr. Schwartz a întrebat: Harry ești acolo? Au apărut două pulsații

Când Dr. Schwartz a întrebat: Poți să îți proiectezi energia încât să creezi o pulsație mai mare? S-a

observat o pulsație mai mare.



Măsurarea prezenței colaboratorilor post-materiali

2. Măsurarea mișcării

Asta a fost una dintre metodele prin care ne-am dat seama că încă au fizicalitate, sau

cel puțin pot să aibă.

Aici am folosit un interferometru dinamic care este o cutie/ un spațiu închis care are 

înăuntru un instrument foarte senzitiv care poate să măsoare orice micro-curent de 

aer.

Măsura de control a fost concepută ca în momentul în care nimeni nu era în cameră, 

nu se observa nimic.

Dar, atunci când unul dintre mediumuri îl cheamă pe unul dintre cei 18 să intre în

cameră, apoi imediat instrumental se arată mișcare în cameră

Iar legile fizicii spun că pentru ca moleculele de aer să se miște, ceva trebuie să

creeze o forță către ele, și ca rezultat să aibă o greutate (masă).



Măsurarea prezenței colaboratorilor post-materiali

3. Măsurarea Luminii

- Aceasta e făcută prin folosirea unui aparat Silicon Photo-Multiplier (SPM – mai mare ca 

o valiză, costă aprox. 50.000 dolari)

- E o cutie într-o cutie într-o cutie

- Control – întuneric pur

- Înăuntru este un detector de lumină foarte senzitiv, care trebuie să opereze la - 45 grade și

poate să arate la nivelul cel mai mic – un foton de lumină.

- Mediumul/persoanele care conduc testul cheamă pe unul dintre cei 18 „Te rog să intri în

cameră sau trimite-ți lumina în cameră”. Și apoi apare pe cameră pe calculator.

- Mai apoi i-am cerut, „te rog mută lumina de la dreapta la stânga, și de la stânga la 

dreapta; te rog ieși din cameră, te rog reîntoarce-te în cameră”. Și de fiecare dată, fiecare

cerere a fost îndeplinită.

- Însă, cum putem să transformăm acest aparat care e mare cât o valiză în ceva portabil? 



Măsurarea prezenței colaboratorilor post-materiali

4. Capturarea unei imagini vizuale

„Dr. David Bohm care a fost coleg cu Albert Einstein, un 

matematician și fizician la Princeton a spus că ființele post-materiale

sunt vizibile cu ochiul liber, dar fiindcă creierul nostru are abilitatea de 

a procesa doar 1/1000 sau 2/1000 cadre, din cauza acestei sinteze ele

nu pot fi văzute.

Și atunci m-am gândit imediat la multele persoane care au declarat că

au văzut în zona periferică a ochiului la moartea unei persoane dragi

cum aceștia au plecat, dar atunci când s-au întors să vadă mai bine, 

clar nu era nimic acolo. Aici e diferența între a surprinde ceva ce e 

acolo atunci când creierul nu analizează/judecă ce e real și ce e nu.

Aceasta a fost tactica care ne-a dat speranță”, spune Mark Pitstick.



4. Capturarea unei imagini vizuale

- Dr. Schwartz a folosit această informație și a cumpărat o cameră de 
fotografiat foarte scumpă care înregistrează 60.000 cadre pe minut, zicând că
dacă creierul uman are abilitatea de a captura doar 1/1000 sau 2/1000 cadre, 
atunci ar trebui să putem să capturăm mult mai mult în 10 minute. 

- Controlul aici a fost că: camera era orientată către un perete negru, nimeni nu 
era în cameră, rezultând în ceea ce apare pe cameră e ceea ce te aștepți – pur
negru – nimic

- Și atunci Dr. Schwartz / mediumul îi cere unuia dintre cei 18 să stea în fața
camerei și mai ales să se miște într-o parte și alta în fața camerei să captureze
diferența.

- Cu ajutorul unui inginer de software din India care i-a creat un software unic
care să detecteze anomalii în cadre, apar cadre diferite de negru pur

- Când cei 18 membrii au stat / mai ales când s-au mișcat în fața camerei au 
apărut un număr de figuri încețoșate, gri, translucide pe cadre, prinse în poze
și film



Măsurarea prezenței colaboratorilor post-materiali

5. Captarea sunetului

Folosind o cușcă Faraday, o cameră învelită cu foi de cupru, care împiedică 

intrarea radiației electromagnetice înăuntru, o cameră izolată fonic tipică

unui audiolog care are podele cu amortizare de sunet și deasemenea într-o 

cameră fără nici un sistem de încălzire, răcire, aproximativ nealterată de 

fluctuații de temperatură, am încercat să controlăm cât mai multe variabile

posibil.

Înăuntru acestei camere este un imens microfon, cum puteți vedea în

imagine, înconjurat de Plexiglas.

Controlul e bazat pe măsurători când nimeni nu e în cameră, este liniște

pură.

Și apoi Rhonda vine în cameră, și șoptește 9 cuvinte, unul câte unul pe 

secundă, fiind conectată la un osciloscop care arată un semn pe ecran pentru

fiecare dintre cuvinte. 



5. Captarea sunetului

- Și apoi unul dintre cei 18, Michael Jackson (care evident are o abilitate

dinamică de a se exprima) strigă din zona lui post-material aceleași 9 

cuvinte sub aceași secvență de timp.

- Și acele 9 cuvinte sunt lipite deasupra ferestrei în poză și sunt: „We 

want to help you hear our world” – „Vrem să te ajutăm să auzi lumea

noastră”.

- Acesta a fost și experimentul care m-a convins pe mine să mă alătur

proiectului spune Dr.Mark Pitstick colaboratorul lui Schwartz: în 2016 

Schwartz și eu am fost implicați în grupul Eternia (Eternia.org) început

de Eben Alexander și John Audett care combina știința cu spiritualitatea

– și el a trimis mail către membri Eternia cu această cercetare. Atunci

când am văzut am știut că trebuie să mă alătur. 



Măsurarea prezenței colaboratorilor post-materiali

6. Măsurarea efectului de atenuare al celor 18 pe o undă de laser și fotoni

- Pe o masă lungă de 6 feet (picioare), la un capăt e un emitator de laser sau de fotoni, 

această undă trece prin o serie de oglinzi pentru a i se amplifica puterea și fiindcă știm cât

timp îi ia luminii să ajungă de la punctul A la punctul B

- experimentul constă în a vedea cât timp îi ia undei să ajungă de la A la B atunci când

aparatul e pornit, 

- apoi adăugăm un ecran/o mână de plexiglas în fața undei, și observăm o încetinire

- același rezultat și în cazul în care punem o mână umană în fața undei

- apoi unul dintre mediumuri îi cere unuia dintre cei 18 să își pună mâna în fața undei

(pentru că e clar că au fizicalitate, sau cel puțin pot avea), și atunci când își pun mâna

spirituală în față, unda se încetinește, nu la fel de mult ca atunci când folosim plexiglas, 

dar destul de mult din punct de vedere statistic, echipament greu și complex – greu de 

replicat.



Măsurarea prezenței colaboratorilor post-materiali

7. Abilitatea unui colaborator postmaterial să închidă un circuit electric = 
Electronic Soul Switch

E posibil să fi făcut un experiment în școală unde ai o baterie cu două cabluri care 

duc către un bec. Și unde ai nevoie ca amândouă cablurile să atingă baza becului

încât să se aprindă. Dacă unul din cabluri nu atinge, circuitul este deschis. Dacă

amândouă ating, circuitul este închis.

Similar cu conceptul de sus, folosind echipamentul sofisticat de aici care e pus 

într-o cutie ca să îl protejeze de sunete exterioare acesta este ca un întrerupător pe 

care oricare dintre cei 18 îl pot folosi atingându-l pentru a închide circuitul

Iar echipamentul măsoară 1 million dintr-un Volt. Și a funcționat.



Abilitatea unui colaborator postmaterial să închidă un circuit electric 

De exemplu dacă era vorba de un răspuns „da” au atins
întrerupătorul, dacă răspunsul e „nu”, nu au făcut asta, și în
modul ăsta am stabilit o cale de comunicare cu „da” și „nu” și
același sistem de întrerupător îl putem folosi în a creea o 
tastatură, care să ne permită să trimitem mesaje.
Problema e, similară cu unele din aparatele de mai sus, ca fiind
un aparat atât de senzitiv încât să poată măsura semnalele unor
ființe de dincolo fără un corp material. Acesta însă
înregistrează și alte sunete - de ex, în cazul experimentului de 
atenuarea undei, aparatul a putut să înregistreze o mașină care 
a trecut pe stradă la un bloc depărtare, fiind un alt motiv care 
nu îl face practic pentru comercializare.



Teste pentru comutatorul în stadiul 2

Următoarele teste au fost utilizate cu prototipul Comutatorului sufletesc din stadiul 2: 

• Testele de abilități ale operatorului, 

• Teste de identificare personală și

• Teste de înțelegere cognitivă. 

• Teste de cunoștințe ale experților. Acestea oferă dovezi suplimentare despre:

• continuarea conștienței dincolo de moartea trupească

• capacitatea colaboratorilor postmateriali de a interacționa cu tehnologia

• disponibilitatea persoanelor postmateriale de a lucra cu dispozitive de comunicare

„spirit”

• capacitatea tehnologiei actuale de a detecta răspunsuri de la cei care au „transmis”



Teste de abilități ale operatorului

• Testele de abilități ale operatorului sunt concepute pentru a determina
dacă colaboratorii postmateriali pot utiliza eficient tehnologia conform 
instrucțiunilor. Este esențial să se stabilească dacă colaboratorii 
postmateriali pot activa comutatorul într-un mod da - nu. Asta presupune
asigurarea că pot auzi instrucțiuni verbale și / sau să vadă instrucțiuni
scrise furnizate de software-ul computerului proprietar. Următoarea parte
a acestui test confirmă faptul că colaboratorii postmateriali respectă în
mod fidel instrucțiunile. Până în prezent, capacitatea lor de a demonstra că
pot utiliza dispozitivul este replicabilă între 80 și 90%.



Testul de identificare personală

Testul de identificare personală utilizat cu prototipul Comutatorului sufletesc din stadiul 2 a oferit

răspunsuri „da / nu” cu o replicabilitate de 80 - 90%. (Apropo, probabilitatea statistică de a obține

răspunsuri „da” sau „nu” replicabile 9 din 10 ori din întâmplare este de doar 1%.)

• Iată cum funcționează testul de identificare personală: imaginați-vă că Nikola Tesla este raportat ca 

fiind prezent de unul sau mai multe mediumuri confirmate. O serie de întrebări la care se poate

răspunde cu răspunsuri „da” sau „nu” sunt apoi puse de computer: „Este numele dvs. Nikola? Numele

tău Pitstick? Ai fost născut în Croația? Te-ai căsătorit vreodată? ” Răspunsurile corecte la aceste

întrebări ar trebui să fie: da, nu, da, nu. Din nou, au fost obținute în mod repetat răspunsuri exacte și

coerente în timpul experimentelor cu trei colaboratori postmateriali diferiți.

• Pentru cei care înțeleg cercetarea științifică și importanța de a avea încredere în date, un prototip de 

comutator sufletesc care funcționează în mod fiabil este o descoperire care schimbă viața. Oferă un alt 

strat de dovezi științifice conform cărora viața nu se încheie după moartea corporală. Acest dispozitiv

indică, de asemenea, că unele persoane postmateriale - cele care au „transmis” - pot urmări indicații, pot 

înțelege limbajul uman și să comunice cel puțin rudimentar.



Testul de înțelegere cognitivă

• Comutatorul sufletesc poate utiliza, de asemenea, imagini pentru un Test de 

Înțelegere Cognitivă. O serie de fotografii cu animale sunt afișate pe rând cu 

întrebarea „Este aceasta _____?” La unele dintre întrebări subiecții ar trebui să

răspundă „da” iar la altele să răspundă „nu” De exemplu, o poză a unei pisici este

prezentată cu întrebarea tipărită „Este aceasta o pisică?” Evident, răspunsul corect este

„da.” În continuare, o imagine a unui cal este afișată cu întrebarea tipărită: „Este o 

pasăre?” deci răspunsul corect este „nu”. Rezultatele acestui test până în prezent sunt în

80 - 90% replicabile. Acest test demonstrează în continuare că colaboratorii

postmateriali - „cei care trăiesc în spirit” - își amintesc în continuare detaliile din timpul

lor pe pământ și își păstrează abilitățile de vocabular.

• Aceste descoperiri indică și mai puternic faptul că persoanele postmateriale sunt vii și

reale. În plus, rezultatele subliniază că pot și vor să comunice cu noi.



Testul de cunoștințe expert

• Testul de cunoștințe expert oferă un nivel mai mare de certitudine cu 

privire la identitatea colaboratorilor postmateriali și permite un alt strat de 

interacțiune.

• În acest test, sunt puse o serie de întrebări despre probleme mai detaliate. 
De exemplu, Tesla ar putea fi întrebat: „Ați descoperit teoria relativității? 
Sistemul energetic mondial a făcut parte din planul dvs. de a crea energie
gratuită pentru oamenii din întreaga lume? Ai scris partitura muzicală
pentru o piesă celebră pe Broadway? Ați inventat sistemul de aprindere a 
descărcării condensatorului? " Răspunsurile corecte la aceste întrebări ar
trebui să fie: nu, da, nu, da.



Etapa 2

• Prototipul comutatorului sufletesc din stadiul 2 a fost următorul nivel de 
demonstrare a prezenței vii a oamenilor după moartea corporală. Arată clar că
persoanele postmateriale au comunicat!

• Demonstrațiile comutatorului sufletesc durează în prezent aproximativ 30 de 

minute. Acest nivel de tehnologie nu a fost încă testat cu „oameni obișnuiți”, 

adică cei care nu au fost oameni de știință superstar, inventatori și interpreți.

• În acest moment, aceste demonstrații oferă „numai” media dintre zece

răspunsuri „da” și zece „nu”. Adică, tehnologia nu oferă încă răspunsuri

individuale la întrebări specifice.

• Analiza datelor necesită aproximativ 30 de minute pentru a obține media 

răspunsurilor.

• Chiar și așa, etapa 2 Comutatorul sufletesc oferă multe dovezi, liniște și

speranță.



Prototipurile Comutatorului sufletesc din etapa a 3-a

Prototipurile Comutatorului sufletesc din etapa a 3-a anticipate pot să furnizeze:

• răspunsuri în timp real de la colaboratorii postmateriali la întrebări individuale

• întrebările verbale pot fi adresate de client în loc să fie programate pe computer

• Răspunsurile individuale „da / nu” vor fi furnizate pentru întrebări specifice

• un dispozitiv comercializabil (indiferent dacă se întâmplă sau nu este în cele din urmă o 

decizie de afaceri)

• abilitatea de a crea o tastatură a sufletului (SoulKeyboard) pentru a permite trimiterea de 

text și tastarea cu cei dragi

• o abilitate extinsă de a comunica cu și de a beneficia de înțelepciunea și perspectiva

geniilor și vizionarilor postmateriali



Și după aceea?

• Se anticipează că tastatura sufletului va permite trimiterea de mesaje text și tastarea cu 

familia, prietenii și experții postmateriali în fiecare domeniu de expertiză.

• SoulVoice ™ este conceput pentru a permite conversația cu cei dragi care trăiesc într-o 

altă parte a veșniciei.

• SoulVideo ™ promite să permită să audă și să-i vadă pe cei care experimentează

domeniul tuturor posibilităților dintr-un alt punct de observație.

• Aplicațiile SoulPhone ™ sunt prevăzute cu orice dispozitiv personal inteligent.

• Webinarii la nivel mondial cu genii postmateriale în știință, îngrijire medicală, religie, 

drept, protecția mediului, leadership, educație, pace mondială și multe altele.

• Dr. Schwartz așteaptă deja cu nerăbdare să realizeze imagini holografice 3D, live, pentru

vizite și asistență din partea celor din altă parte a veșniciei. 



Scrisoare Mai 2020

1. Se pregătește studiul multicentric. Șase institute, universități și laboratoare științifice vor

reproduce cercetarea ultimului experiment al Dr. Schwartz. Datele din aceste alte centre ar

trebui analizate până la sfârșitul toamnei. Echipamentele pentru primele două laboratoare sunt 

pregătite pentru a fi expediate, iar oamenii de știință de acolo sunt pregătiți.

2.Despre următorul articol Explore al jurnalului de Dr. Schwartz, acesta spune: „Știu că acest

lucru nu este foarte interesant pentru majoritatea oamenilor. Dar este absolut necesar înainte

de a face declarații științifice de ultimă oră despre dovada afirmativă a supraviețuirii după

viață.” 

3. A început lucrarea inițială a Comutatorului electronic sufletesc - Electronic SoulSwitch
(ESS). Doi ingineri electroniști și trei programatori software lucrează cu ESS.

4. Noua analiză arată replicarea completă. Informații din șase experimente, 1400 de sesiuni și
peste 1 TRILION biți de date au fost analizate folosind metode îmbunătățite. Datele arată clar
că viața continuă după moartea corporală și colaboratorii postmateriali pot semnaliza în mod 
constant răspunsuri exacte „da /nu”. Acestea sunt declarații enorme, care nu au mai fost făcute
niciodată în mod responsabil până acum. 



Actualizare Noiembrie 2020

În ciuda provocărilor semnificative din 2020, se pot aminti următoarele realizări:

1. Că viața continuă după moartea corporală a fost demonstrată definitiv științific. Putem, pentru prima dată în istoria
omenirii, să facem această afirmație în mod responsabil și precis. Aceasta este o realizare foarte mare bazată pe ani de 
cercetare. Vom anunța oficial acest lucru în primăvara anului 2021.

2. Adunarea unei echipe de jurnaliști pentru a împărtăși aceste știri în toată lumea! Prima noastră întâlnire în acest
scop a fost săptămâna trecută. Vrem să avem profesori de la Universitatea din Arizona și din alte părți care să ajute
această poveste să fie prezentată tuturor celor interesați.

3. Continuăm cercetarea cu mai multe dispozitive posibile de „comutare”. Suntem limitați în ceea ce putem face până când nu 
primim finanțare la scară largă prin intermediul unui donator (i) vizionar și / sau investitor (i). Această finanțare va permite
angajarea unui inginer electronist cu normă întreagă, specialist în software și multe altele, pentru a crea cât mai repede o 
SoulKeyboard comercializabilă.

4. Cercetările științifice publicate în reviste recunoscute peer-reviewed, realizate în universități, controlate, replicate, 
multicentrice, dublu-orb și revizuite de colegi, demonstrează acum definitiv că moartea corporală nu este sfârșitul
vieții.

Sper să înveți cu atenție aceste dovezi, să interiorizezi profund aceste vești minunate, să te bucuri de numeroasele beneficii, să
o lași să transforme în mod pozitiv fiecare aspect al vieții tale și să contribui la transformarea lumii într-un loc mai bun.

Mark Pitstick, MA, DC



Laboratorul pentru Progrese în Conștiență și Sănătate

Primele demonstrații publice ale telefonului sufletului sunt 
planificate pentru anul 2021. Aceste prezentări virtuale vor 
dezvălui cea mai recentă tehnologie de detectare și comunicare 
a „spiritului”. De asemenea, vom discuta despre modul în care 
aceste descoperiri vă vor putea îmbunătăți viața și lumea. 
Participanții vor vedea, de asemenea, un turneu în direct al 
Laboratorului pentru Progrese în Conștiență și Sănătate de la 
Universitatea din Arizona.

.



Aplicații

• Membrii echipei Telefonului Sufletesc, cei care trăiesc pe tărâmuri

pământești sau ne-pământești și mai ales Echipa A vor să ajute persoanele

care:

- Suferă din cauza unei persoane iubite care și-a părăsit forma umană

- Se tem de propria moarte a corpului

- Sunt chinuiți de sinuciderea corpului unei persoane dragi

- Sunt în procesul de moarte

- Suferă din cauza unor dificultăți în legătură cu eșuarea unor relații, 

dezechilibru fizic sau mental, vise distruse, pierdere financiară, 

pierderea scopului în viață, persoane iubite care suferă de adicții, 

șomaj, izolare socială etc.



Această cercetare este poate cea mai importantă cercetare 
psihologică transpersonală care a avut loc vreodată. Mulțumim pe 
această cale Dr. Schwartz și echipei sale pentru această cercetare 

revoluționară pentru omenire

Conf.univ.dr. Ionel Mohîrță

https://www.thesoulphonefoundation.org/
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