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{idac`v-a[spunec`amcunoscutofemeiecare„vorbe[te”

cumor]ii?{icuviii, f̀ r`caeis`[tie.St̀ lataclale,pur[isim-

plu, cu subcon[tientul lor. Seuit̀ la o fotografie [i „vede”

aproapetoat̀ via]apersoanei respective.Poate„retr ì”o

crim ,̀odispari]ie,opoveste\nchis`demult.Chiar[iovia]̀

anterioar ,̀pentrucinecrede \nea.Nu-mi recomanda]iun

psihiatru, mul]umesc. Tocmai l-am consultat pe cel mai

bun. Profesorul Mih ìlescu, directorul Spitalului Obregia,

zicec`suntchiarpreanormal̀ . |nsensulc`ampu]inecer-

titudini,lavia]amea.Iat̀ unadintreele:faptulc`eunucred

saunu\n]elegunlucrunu\nseamn`c`acellucrunuexist̀ .

{i uite-a[a am ajuns s̀ scriu despre un detectiv psihic. Nina Petre

investigheaz̀ situa]iidevia]̀ [idemoarte.Prinmetodeparanormale.

paranormal

A sus]inut
c` uciga[ul

farmacistelor
nu este

cel arestat
de poli]ie

Detectivii psihici
Nina Petre ancheteaz` prin telepatie [i clarviziune

5
decembrie 2004, Bra[ov. Dou`
farmaciste de la Thea au fost ucise
cu bestialitate. |n baza unor probe
clare, poli]i[tii l-au arestat pe
Alexandru Diaconescu, principa-
lul suspect. |n paralel, prinmijloa-

ce proprii, respectiv telepatie [i clarviziune,
ancheta Ninei Petre a ajuns la alte concluzii.
Ea a sus]inut atunci, public, c` uciga[ul far-
macistelor nu este cel arestat. Dup` un an [i
jum`tate de cercet`ri, poli]ia a ajuns la ace-
lea[i concluzii. Diaconescu a fost eliberat, dar
adev`ratului criminal nu i s-a dat de urm`

nici pân` azi. Detectivul psihic sus]ine c` ar fi
un anume Ion Cojocaru, c`ruia i-a \ntocmit [i
un portret robot. {i care, \ntre timp, a plecat
din ]ar`. Dup` aceast` \ntâmplare, Nina Petre
a devenit „interesant`” chiar [i pentru necre-
dincio[ii \ntr-ale parapsihologiei. Oamenii \i
cer ajutorul, celmai adesea, \n cazuri legate de
conflicte \n familie, studiul karmic, dispari]ii
de persoane sau decese suspecte. Chiar [i
poli]ia [i SRI-ul apeleaz` la serviciile ei, \n
anchetele dificile sau intens mediatizate.
Neoficial, desigur, fiindc` \n România nu
exist` un cadru legal pentru asta.
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Zece mii
de cazuri,
\n 14 ani

De la
matematic`
la spirite

nu-i decât
un pas

Biroul Ninei Petre, aflat \ntr-o cas` din
Scheii Bra[ovului, nu are nimic senza]ional.
O mas`, ni[te h`r]i, calendarul cre[tin-orto-
dox pe 2008. {i rafturi cu dosare, multe dosa-
re. |n 14 ani de investiga]ii, a adunat \n jur de
zece mii de cazuri. Vorbim despre vreme,
emisiuni TV, elodii [i alte [lag`re la mod`.
A[a, pentru \nc`lzire. Sincer, nu prea [tiu
cum s` \ncep discu]ia asta. |i dau dou` foto-
grafii, cu ni[te prieteni. |mi cere numele de
botez [i se uit` la ele, pre] de câteva minute.
Apoi \mi spune am`nunte din via]a perso-
najelor. Pentru unul dintre ele, lucrurile se
potrivesc de minune. De la temperament,
pân` la familie [i stare de s`n`tate. Cred c`
am fost cam [ocat`, pentru c` a doua des-
criere nu mi-o mai amintesc. M` gr`beam,
probabil, s` o \ntreb cum face asta. Povestite
de ea, lucrurile par extrem de simple. Doar
c`... paranormale: „Am nevoie de numele de
botez al persoanei ca s` m` \mprietenesc cu

subcon[tientul ei. E ca [i \n via]a de zi cu zi,
comunici mai u[or cu un om dac` \i spui pe
nume. |l contactez telepatic, \mi dau seama
dac` e viu sau mort, unde se afl`, \n ce stare,
cum a ajuns acolo. Pot s`-i pun \ntreb`ri sau
s` iau date din subcon[tientul lui, pur [i sim-
plu. |n cazul unei investiga]ii, nu m` pot
baza doar pe telepatie. A[a c` analizez infor-
ma]iile, le verific, apelez [i la alte metode.
Telepatia are [i riscuri, pot nimeri peste un
subcon[tient care se protejeaz` sau \mi ofer`
date false. |n cazul clarviziunii, primesc
imagini, sau doar flash-uri, pe ecranul men-
tal. Este ceea ce se cheam` c` vezi cu creierul.
To]i primim astfel de mesaje, dar numai unii
au capacitatea s` le re]in`, s` le pun` cap la
cap, s` le interpreteze. Investiga]iile mele
combin` telepatia [i clarviziunea, pentru c`
ele se sus]in [i se completez` reciproc. |n
cazurile dificile, analiza [i interpretarea
informa]iilor astfel ob]inute dureaz` destul
de mult. Zile, s`pt`m\ni, uneori chiar luni.

Eu nu m` joc cu via]a oamenilor, trebuie s`
fiu sigur` când le spun ceva!”

Clien]ii Ninei Petre sunt oameni
obi[nui]i, cu un nivel de educa]ie peste
medie. De regul`, apeleaz` la ea doar dup`
ce au epuizat c`ile normale, gen investiga]ii
medicale sau anchete ale poli]iei. {i dup` ce
sunt convin[i c` numai paranormalul \i mai
poate ajuta. Pentru problemele legate de
destin [i de sursa r`ului din noi, \ns`, detec-
tivul psihic pare a fi chiar prima op]iune:
„Mul]i oameni m` \ntreab` ce-i cu ei pe
lumea asta, ce au de f`cut? {i de ce se simt
ne\mplini]i, de[i au o profesie onorant` [i o
situa]ie material` decent`. De cele mai multe
ori, persoanele \n cauz` nu se afl` pe linia
destinului lor. {i-atunci cad \n depresii, simt
un gol imens [i nu [tiu s` [i-l explice.
Vorbim despre asta, analiz`m cum s-a pro-
dus ruptura, de unde provine r`ul. {i, evi-
dent, facem corecturile necesare”.

Sigur c` aceast` „plimbare” prin sub-
con[tientul nostru, prin vie]ile anterioare
sau prin viitor – nemaivorbind de conver-
sa]iile cu spiritul celor mor]i – \mi d` o stare
nu tocmai confortabil`. Nu prea \n]eleg, iar
Nina Petre \mi explic` [i de ce: „Nivelul
comun de comunicare are tot soiul de barie-
re, este limitat \n spa]iu [i timp. La un nivel
superior, \ns`, toate limitele dispar.
Informa]iile vin pe cale energetic`, nu mai
exist` distan]e \ntre ani, lumi sau spa]ii geo-
grafice”. {i cum a ajuns la acest nivel? Oho, e
mult` trud`! |n primul rând, trebuie s` ai un
anume har. Apoi s`-l \ntre]ii, s`-l cultivi, s`-l
educi, s`-l munce[ti.

Nina Petre a fost profesoar` de matema-
tic`, peste 20 de ani. Chiar dac`, \nc` din
copil`rie, avea viziuni paranormale. {i chiar
dac`, \n adolescen]`, [i-a dorit s` devin`
poli]ist. La un moment dat, \ns`, pe la 45 de
ani, [i-a dat demisia din \nv`]`mânt [i s-a
concentrat pe investiga]ii parapsihologice.
Sus]inute demedita]ii yoga, cursuri de biosi-
nergetic`, masaj [i biodetec]ie. A primit [i
ini]ierea \n reiki, de la maestrul Dumitru
Hristenco. Acum are o firm`, cu acte \n
regul`, prin intermediul c`reia, \mpreun` cu
so]ul, [i el ini]iat \n practici ezoterice, \[i ajut`
clien]ii. De regul`, nu prime[te pe nimeni la
birou. Fiindc` investiga]iile de acest fel nece-
sit` discre]ie [i un mediu lini[tit, pentru con-
centrare. Cazurile se preiau [i se urm`resc
prin coresponden]` electronic`. Zeci de
mail-uri, detalii, fotografii. Tariful detectivu-
lui psihic depinde de complexitatea cazului.
Pentru exemplificare, o consulta]ie simpl`
cost` 50 RON, un studiu karmic, plus previ-
ziuni – 200 RON, o transcomunicare, cu
interpretarea informa]iilor – 100 RON. Cei
care doresc s` o contacteze pe Nina Petre \i
pot scrie la adresa psydetective@yahoo.com.

text Liliana Petru[
foto Octavian Tib`r
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„Elodia tr`ie[te
la Paris“

Nina Petre a investigat [i
celebrul caz Elodia
Ghinescu. A aflat c` avoca-
ta a plecat din ]ar` la indi-
ca]ia serviciilor secrete [i
c` acum locuie[te la Paris:
„Pentru c` nu avea voie
s`-i spun` so]ului ei
adev`rul, a fost nevoit` s`
provoace o ceart` banal`.
Acum lucreaz` \ntr-un
notariat, sub un alt nume.

S-a tuns b`ie]e[te [i s-a vopsit blond`, a sl`bit foarte mult, arat` ca o
pu[toaic`. {tie tot ce se discut` \n România despre ea, se uit` la televi-
zor, urm`re[te ancheta. Elodia tr`ie[te cu speran]a c` va reu[i,
curând, s` \[i scoat` b`ie]elul din ]ar`”.

„Cred c` Elodia
e \n via]`“

Florentin Sorescu, avocatul lui Cristian
Cioac`, so]ul Elodiei, sus]ine c` infor-
ma]iile Ninei Petre se suprapun peste
una dintre variantele lui: „Eu cred fie
c` e vorba de r`zbunarea unei femei
care simte c` toate i]ele i s-au \ncurcat,
fie c` era implicat` \n serviciile secrete
[i a ap`rut o situa]ie de criz`. Nu am
mai mul]i termeni, nu [tiu dac` era o
avocat` care f`cea aranjamente [i, la
un moment dat, nu le-a mai putut
onora, intrând \n conflict cu lumea
interlop`. Cred, \ns`, c` e \n via]`.

Crima o exclud [i, oricum, un cadavru nu dispare, a[a, f`r` nici o urm`. C`
s-a tuns scurt [i s-a vopsit blond` se potrive[te, face parte din stilul ei. Din
mesaje, am v`zut c` [tie francez`, a[a c` s-ar putea descurca la Paris”.
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� |n prim`vara anului 2006, la poalele Tâmpei a fost g`sit cadavrul unui copil.
Trupul era mutilat, hainele sfâ[iate. Poli]ia a \nchis dosarul cu verdictul „sinucidere”.
Mama b`iatului, Ionu] Lung, nu accept` nici azi aceast` variant`: „Ei mi-au spus c`
trupul era ciopâr]it pentru c`, dup` ce s-a omorât, au tras de el animalele s`lbatice. Dar
n-are cum s` fie asta, un animal nu i-ar fi t`iat degetele simetric [i nici nu i-ar fi f`cut
t`ieturi pe corp. Am vorbit cu doamna Nina Petre [i dânsa mi-a confirmat b`nuielile.
Prin mijloacele ei, a aflat c` b`iatul mi-a fost omorât, pentru c` nu a vrut s` cumpere
droguri. A f`cut [i portretele robot ale asasinilor, trei la num`r, care l-au r`pit din fa]a
[colii, cu oma[in` neagr`, cu num`r de Covasna. {tiu c` asta s-a \ntâmplat, dar num`
pot lupta cu poli]ia, ca s` redeschid` ancheta. |ntre timp, de disperare, so]ul meu s-a
spânzurat, n-are cine s` m` ajute”.

� Rodica Marinescu, asistent universitar la Facultatea de management din
Timi[oara, a apelat la Nina Petre pentru un caz de-a dreptul senza]ional. Cumnatul ei,
Emil Jurchescu, fost director al Finan]elor Timi[ [i, apoi, patron al Societ`]ii
Bidermayer, [i-a \nscenatmoartea pentru a sc`pa de datorii [i de pu[c`rie. S-a \mprumutat de la b`nci [i c`m`tari, falsificând semn`turile fami-
liei, rudelor [i prietenilor, care, astfel, \l „girau” cu propriet`]i. Când a venit scaden]a, a disp`rut, l`sând \n urm` ni[te scrisori cum c` se sinu-

cide. Rodica Marinescu [i sora ei s-au trezit amenin]ate de b`nci [i c`m`tari. Mai mult, fratele disp`rutului le-a
anun]at c` Emil Jurchescu a [i fost \nmormântat. Au g`sit un cadavru [i l-au b`gat repede \n groap`. F`r` exper-
tiz` medico-legal` pentru stabilirea identit`]ii, f`r` fotografii, f`r` un procuror. Sesizat` asupra acestui caz, Nina
Petre a confirmat b`nuielile asistentei universitare. Detectivul psihic sus]ine c` Jurchescu [i-a \nscenat moartea,
ca s` scape de datorii [i s` fie scos de sub urm`rirea general`. Acum s-ar afla \n Copenhaga, \nso]it de o femeie
minion`. {i-a l`sat barb` [i are o identitate fals`. Rodica Marinescu, sus]inut` de avocatul Adrian Gârbovean, a
cerut deshumare [i redeschiderea cazului.

� Laura Condoiannys, contabil, din Baia Mare, sus]ine c` Nina Petre a readus-o la via]`: „|mi era foarte r`u,
c`deam pe strad`, nu mai sim]eam p`mântul sub picioare, aveam, tot timpul, o stare de le[in. Mi-am f`cut anali-
zele, toate erau bune. Am fost [i la psihiatru, nu m-a ajutat cu nimic. Chiar dac` eram sceptic`, m-am hot`rât s`
\ncerc [i cu parapsihologie. Nu credeam c` exist` lucrurimai presus decât ceea ce \n]elegemnoi, darm-am \n[elat.
Nina mi-a descoperit cauza r`ului, la nivel energetic. A lucrat pe fotografie, mental, iar mie mi-a cerut doar s` ]in
post [i s` m` rog. Acum sunt bine, parc` a[ fi \nviat din mor]i. Mi-a[ dori ca Nina s` fie mai cunoscut`, ca s` ajute
cât mai mult` lume. Dar e atât de modest` [i cu bun-sim], c` nu-i place s` ias` \n fa]`”.

�Drago[ Scripniciuc este student la Facultatea de automatic` din Timi[oara. A cunoscut-o pe Nina Petre din
dorin]a de a lua leg`tura cu bunica lui, trecut` la cele ve[nice. Dorea s` se asigure c` nu mai sufer`, c` \i e bine
acolo. Detectivul psihic l-a convins: „Mi-a spus cuvinte [i expresii ale bunicii, pe care nu avea de unde s` le [tie.
Dincolo de asta, \ns`, de atunci via]a mea s-a schimbat. Nina Petre m-a \nv`]at s` v`d altfel lucrurile, s` tr`iesc
mai fericit. |nainte fugeamdup` ]intemai grosiere, gen visul american, pe când acum sunt interesat doar de lucru-
rile mai profunde. Am \nv`]at s` fac diferen]a \ntre fericirea iluzorie [i cea real`. Sunt membru al clubului ezote-
ric Spiritus, \nfiin]at de Nina Petre, [i sper s` reu[esc s` accesez un nivel cât mai \nalt de spiritualizare”.

Cazuri [i necazuri
investigate paranormal


