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“É uma presunção tola desdenhar e condenar como falso 
aquilo que  nos  parece  inverossímil;  o que é um defeito 
vulgar daqueles que crêem possuir conhecimentos acima do 
comum. 

Eu próprio assim fui em tempos; e, se ouvia falar de espíritos 
que nos visitam,  do  prognóstico  das coisas futuras, de 
encantamentos, de magias, ou de quaisquer outras coisas 
que  não  compreendesse,  compadecia-me das pobres 
pessoas enganadas com tais disparates.  

Hoje, acredito que era eu próprio nesse tempo merecedor 
Da mesma compaixão.” 

(MONTAIGNE) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

Com este, chegamos ao nosso décimo livro, igualmente 
completando 35 anos de pesquisas sempre abordando os nebulosos 
caminhos do fantástico, do incrível e também daquelas coisas mais 
estranhas e misteriosas que insistem em nos espreitar por todos os 
lados sem que muitas vezes, em meio à azáfama da difícil e agitada 
vida moderna, nos demos conta disso. 

 

Portanto e principalmente com a graça do Deus Único, 
aqui estamos mais uma vez, na sua companhia, para  juntos 
mergulharmos nos muito promissores e absolutamente fantásticos 
meandros desses enigmas que nos cercam. Albert Einstein, o 
grande cientista, com efeito já dissera em certa ocasião que 
somente o mistério pode oferecer a mais bela de todas as 
experiências. E tal como nós, acreditando plenamente nisso, 
percorra a partir de agora esses mesmos caminhos examinando 
algumas das mais estranhas e perturbadoras nuances dessa região 
fantástica e no entanto extremamente verdadeira. Pois chegando ao 
epílogo deste livro, você, prezado Leitor, vai constatar que a 
realidade pode ser de fato muito maior e por vezes mais apavorante 
do que a mais ousada ficção científica possa imaginar. 

 

A partir das páginas que se seguem iremos tentar sondar 
até mesmo o insondável, começando por verificar provas 
concludentes da existência de uma Força Superior e Maravilhosa 
que rege todas as coisas - Inefável porque indizível, e na falta de 
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um nome melhor denominada DEUS. Iremos também verificar que, 
sendo a vida uma constante nos Universos por Ela criados,  em 
alguns planetas até bastante próximos de nós, antigos habitantes, 
hoje talvez extintos, deixaram para total espanto dos nossos 
cientistas certos monumentos gigantescos, além de tudo bizarros - 
inclusive já bastante filmados e fotografados pelas nossas sondas 
espaciais. 

 

Veja também como Superiores Desconhecidos, que no 
nosso mais remoto passado tripulavam estranhas máquinas 
voadoras, interferiram abertamente nos próprios rumos da nossa 
História, participando ativamente de batalhas e conflitos, dessa 
forma modificando certos acontecimentos de acordo com a sua 
vontade, ou quem sabe propósitos bastante bem definido. E isso 
não é tudo: examine conosco as fantásticas evidências que atestam 
a real existências dos perdidos continentes da Atlântida e da 
Lemúria, bem como a terrível maldição que cerca o famigerado 
Triângulo das Bermudas, onde desde remotas eras seres humanos, 
navios e aviões estão desaparecendo sem deixarem o menor 
vestígio. 

 

Entenda também porquê os chamados Discos Voadores 
estariam intimamente relacionados a tais mistérios, e saiba que, 
apesar da pesadíssima cortina de silêncio que cerca o assunto, 
algumas dessas criaturas chegaram a deixar os seus esqueletos no 
nosso mundo,  sendo que algumas delas (até mesmo aqui no 
Brasil!) foram capturadas vivas e levadas para locais 
desconhecidos. 

 

Por outro lado, a deslavada fraude de que o homem 
descenderia dos macacos, intensamente impingida aos nossos 
pobres estudantes, é aqui inteiramente desmascarada - até mesmo 
através de revelações de caráter surpreendente, hoje disponíveis 
através dos cientistas mais ousados que não temem desafiar os 
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sempre atuantes e rígidos critérios dos prestidigitadores da verdade, 
sempre avessos às evidências e sufocados na poeira das suas 
carcomidas bibliotecas, pregando critérios absurdos que  nesses 
tempos do Terceiro Milênio já não mais se fazem portadores de 
qualquer dose de credibilidade. 

 

Viaje conosco ao território misterioso do Antigo Egito, 
aonde encontraremos mais uma vez as provas da interferência dos 
antepassados desconhecidos na nossa História, os quais fizeram 
daquela civilização a portadora de uma superioridade tecnológica 
ainda hoje sequer sonhada pela nossa própria ciência.  Não somente 
lá, como também em outros países, encontraremos as provas de que 
esses superiores desconhecidos, muito provavelmente seres 
extraterrestres, tinham no nosso planeta uma ponto de atração 
muito especial: coisa de pais para filhos ou, quem sabe ainda,  de 
pais para seus próprios descendentes! E será que eles nos 
abandonaram inteiramente? Veja precisamente neste livro uma 
surpreendente resposta! 

 

Siga  também conosco para territórios ainda mais densos, 
pertencentes talvez aos domínios daquilo que possamos definir 
como “sobrenatural”, nos quais  predomina a incrível porém 
bastante eficiente “Maldição dos Faraós”, uma alucinante espécie 
de magia que talvez tenha utilizado resquícios de uma tecnologia 
muito mais antiga e que somente foi por nós descoberta no ano de 
1944. E indo muito mais longe do que isso, mergulharemos nos 
sombrios territórios dos fantasmas; das aparições; dos demônios e 
de outras criaturas que julgamos povoar apenas as nossas lendas e 
os pesadelos, e no entanto são bastante reais. Verdadeiramente 
muito mais reais do que possamos imaginar! 

 

E  (assim como veremos)  a pior de todas elas, invisível 
porém insidiosa, está literalmente tomando conta do nosso planeta: 
pervertendo  a humanidade e produzindo fenômenos além da nossa 
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imaginação que afetam desde dentro, de maneira sinistra e 
incontrolável, os nossos aparelhos eletrônicos - notadamente os 
computadores e seus equipamentos associados! 

 

Saiba que, em contrapartida,  seres extraterrestres ou 
alguns VIAJANTES do próprio tempo, muito evoluídos e 
benévolos têm vindo de tempos em tempos à Terra, produzindo 
uma espécie de força contrária a essa maligna influência que tenta 
nos dominar, e precisamente aqui teremos a prova concludente 
disso ao examinarmos as sutilezas científicas do manto de linho, 
conhecido como “O Santo Sudário”, que envolveu há mais de 2000 
anos o corpo crucificado de Jesus Cristo! 

 

E isso, porém, não é tudo: este é um livro que aborda 
muitas outras coisas mais, como por exemplo: espantosos mistérios 
arqueológicos; os portais induzidos do tempo e os seus misteriosos 
viajantes; a maravilhosa ciência do Tarô; a evidência da existência 
da alma e a sua conseqüência imediata que é precisamente a 
reencarnação; estranhas construções postadas nos solos de Marte e 
também da Lua, obras inegáveis de  seres inteligentes que não o 
homem terrestre e etc., sempre e como convém ao nosso estilo, 
devidamente acompanhadas das fotografias que servem para 
realçar tudo aquilo que é por nós escrito. Como usual, nada 
pretendemos impor mas os fatos e principalmente as fotos com 
certeza  falarão por si, e em última análise você será o juiz! Por 
conseguinte, esta não se trata de uma leitura destinada aos espíritos 
frouxos e àqueles que não estejam abertos aos novos caminhos do 
entendimento que agora se abrem para a humanidade do Terceiro 
Milênio. 

 

O Leitor não deverá estranhar, portanto, quando 
colocamos nas páginas deste livro as palavras “Universo” e 
“Terceiro Milênio” sempre começando com maiúsculas, pois além 
de se tratar de uma forma de respeito, no primeiro caso à Divina 
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Criação,  veremos que quanto à segunda existe um profundíssimo 
mistério, destinado somente aos fortes e tratado precisamente no 
nosso Epílogo, o qual esteve velado durante milênios sem conta, 
somente entendido e guardado através dos tempos por alguns 
poucos e bastante seletos iniciados. Trata-se de uma coisa tão 
terrível que somente agora, no limiar deste Terceiro Milênio e no 
advento da Era de Aquário, poderá ser revelado e plenamente 
compreendido por aqueles que tiverem o devido merecimento.  

 

Chegaram de fato os tempos. E esses serão os tempos da 
síntese, da sublimação do espírito,  das grandes revelações. Enfim, 
da reorientação de todas as crenças e dos  pensamentos! 

 

Os tempos de rejeição aos dogmas infantis, às mentiras e 
às crenças supersticiosas que desde muito prendem com 
pesadíssimos grilhões a nossa sofrida, infeliz  e  desorientada 
humanidade. E se esse  nosso presente trabalho representar um 
pequeno passo nesse sentido, se puder ao menos se tornar uma 
tímida voz em meio a um vastíssimo deserto e tocar alguns outros 
corações, estaremos plenamente recompensados. 

 

 E assim sendo, aquilo que hoje entendemos como 
mistérios deixarão de ser mistérios, pois estarão plenamente aptos a 
serem devidamente compreendidos e inteiramente assimilados, 
justamente porque os tempos se fazem propícios e talvez maduros. 

 

Forcemos então as portas interditas desse território, desde 
muito coberto pelas mais densas e pesadas névoas, e então 
destemidamente ousemos penetrar nos seus caminhos 
extremamente sinuosos, os quais forçosamente nos levarão à 
descoberta das mais diversas e das mais espantosas de todas as 
realidades, todas elas por vezes bem diante dos nosso olhos e no 
entanto muito pouco consideradas.  



10 

 

Teremos a plena certeza, sim, que neste nosso pequeno 
mundo estamos de fato cercados pelas mais misteriosas e no 
entanto extremamente atuantes forças,  sempre presentes quer seja 
no espaço sideral, no céu, no mar, na terra e até mesmo no próprio 
tempo. E principalmente saberemos o quão pequenos somos diante 
da grandeza, da amplitude e por vezes dos perigos  das suas 
manifestações. 

 

Alguém já escrevera que não é muito importante que os 
homens tenham idéias,  mas, sim, que as idéias tenham os homens. 
Eis, então, que somos chegados a um momento crucial na História 
da humanidade. Os tempos chegaram de maneira célere, 
convergindo para o Terceiro Milênio, tão sonhado e esperado. É 
soada, pois, a hora da verdade, quando NEM TUDO mas QUASE 
TUDO já pode ser dito. O que, no passado, era trevas e mistério 
hoje despe-se dos seus espessos véus. Caberá portanto, apenas 
àqueles poucos que ainda têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, 
a utilização do supremo dom que nos foi dado de ver e também 
escutar, as cenas e os sons bastante eloqüentes, e até quem sabe 
gritantes, advindos desse silêncio milenar e sobretudo 
profundamente sábio.  

 

E apesar de tudo, estaremos apenas engatinhando - tal 
como crianças curiosas que começam a descobrir o mundo ao seu 
redor. Pois, sempre e cada vez mais, teremos muita coisa a 
aprender, uma vez que as inúmeras nuances misteriosas que nos 
cercam talvez estejam muito apropriadamente definidas em um 
antiqüíssimo e extremamente oportuno provérbio árabe,  cuja 
sabedoria doravante nos servirá de guia e que precisamente nos diz: 

 

“Para cada coisa que acreditamos saber, damo-nos conta 
de nove outras que ignoramos” 
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DE U S, 

O MAIOR DE TODOS OS MISTÉRIOS ! 

 

  

 

 
Desde que a mente lhe conferiu a amplitude, o homem 

percebeu a presença inaparente, e no entanto a mais aparente, que 
maravilhosamente se manifestava no âmago do seu ser e também 
ao seu redor. Da mesma forma, deu voz a um apelo interior 
irresistível mediante a necessidade imperiosa que sentia ao 
reverenciar de alguma forma uma Força Superior. Os milênios sem 
conta se passaram, a tecnologia evoluiu consideravelmente;  o 
homem já atinge os corpos celestes mais distantes, porém  a 
pergunta que suscita dúvidas até hoje é: Deus, essa Força Superior, 
existiria mesmo? 

 

 Diz a Ciência Secreta que todo o espaço, a Entidade 
Substancial Vivente, é preenchido por uma Essência Ideoplástica! 
O Logos, ou o Divino Verbo, estará sempre em processo de 
sublime criação. Sua Magna Obra veio a ser concebida no silêncio 
de uma “noite”, quando novamente acordou para mais um “dia” , 
dando assim origem à Luminosidade. Tanto o espírito quanto a 
matéria, que no Seio do Eterno sempre coexistirão de forma 
maravilhosa, não são absolutamente permanentes – somente 
passando a existir durante um determinado período de 
manifestação. 

 

Esse Verbo, a Causa Primeira de Todas as Coisas,  que tudo 
contém sem no entanto por nada ser contido, torna-se assim 
imanente em todas as coisas, uma vez que o Universo visível nada 
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mais é do que a imagem concreta de uma abstração ideal, plasmada 
segundo o modelo de uma Primeira Ideação Divina, pré-existente 
desde toda a insondável eternidade!  

 

Tudo, pois, estará inevitavelmente pesado, medido e 
contado nesse fantástico Universo que nos cerca. E ao final de cada 
ciclo, quando terminar mais um “Dia”, advirá uma outra “Noite 
Cósmica”, ocasião em que todas as Mônadas deverão prosseguir a 
sua caminhada, em futuro Universo sempre a ser moldado de 
acordo com a natureza daquele que o precedeu, reiniciando assim 
uma nova jornada cósmica, a partir da etapa na qual se 
encontravam ao finalizar o período de manifestação pretérito.  

 

Os verdadeiros Evangelhos, isto é, os considerados 
“apócrifos” e por isso mesmo ocultados às massas, são bem claros 
ao afirmar que “se Deus dormisse ou parasse de sonhar o 
Universo desapareceria instantaneamente”!    

 
Os antigos místicos ensinavam que toda a criação não passa 

de uma visualização de Deus e que no princípio era apenas a 
Mente, que através de um mistério profundíssimo residia em Si 
Mesma. Ela, apesar de Perfeita, sonhava com uma perfeição maior 
ainda. E nos seus sonhos indescritíveis e sublimes visualizava 
miríades de mundos – habitados pelas mais exóticas e fascinantes 
criaturas! 

 

Então, em um dado momento, estabeleceu a primeira e a 
mais elevada das suas Leis: Todo o Amor Sozinho Jamais 
Passará de Uma simples Metade!  E o Amor, naquela que foi a 
sua expressão mais pura, necessitando portanto da sua contraparte, 
apoderou-se daqueles sonhos sublimes, saturando-os de uma 
intensa Luz!   

 



13 

Aí estava o Ponto-Zero do nosso fantástico Universo, pois 
aquela Força Mental Sublime tornando-se maravilhosamente o Pai 
e também a Mãe, saturada daquele imenso e luminoso Amor, sentiu 
necessidade imperiosa de CRIAR. Então, Ela se fragmentou, 
expandindo-se, através de um movimento contínuo e progressivo 
que perdura até os dias atuais, dando forma sensível a todos os 
Universos que com o nosso coexistem e, também, a todas as 
criaturas originárias dos seus sonhos, as quais promovem as suas 
existências em múltiplas e variadas dimensões. 

 

Todas essas criaturas, Células, partículas Dela Mesma, com 
a experiência das quais virá a aprender, por um processo de simples 
delegação e baseado no livre arbítrio, tornando assim mais Perfeita 
e Luminosa, no exato momento em que este atual ciclo estiver 
completo, voltando tudo a residir de forma maravilhosa no 
Absoluto, assim como era no Princípio! 

 

Essa é, por conseguinte, a segunda maior de todas as 
verdades: vivemos e nos movemos na Consciência de Ilimitada de 
Deus. Todo o Universo é Mental e a matemática dos homens 
jamais será idêntica à do Absoluto. Leis maravilhosas e inflexíveis 
ordenam toda a Criação, do contrário seria o caos! Nada, por mais 
poderoso que seja, ou venha a se tornar, poderá contrariar uma 
Ordem e uma Legislação Justa e Perfeitamente estabelecidas. 

 

Os grandes espiritualistas, desde os tempos mais recuados 
do antigo Oriente, já conheciam coisas a respeito das quais a 
verdadeira ciência de hoje começa a especular. O Criado reside 
dentro do Não-Criado. O Universo, na medida em que o tentamos 
conhecer, passa por um ciclo de expansão – a partir da Célula-
Mater Original (ou aquilo que os cientistas denominam BIG-
BANG) quando finalmente retornará à contração, de volta ao seu 
Ponto de Partida, ocasião em que o Absoluto meditará a respeito 
das experiências da sua Criação e de forma maravilhosa iniciará um 
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outro processo – dando forma sensível a novos e muito promissores 
Universos. 

 

Glorioso então, é o papel de cada um de nós no Esquema 
Cósmico. Grande a missão do homem e também de todas as 
criaturas, ao fazerem parte integrante dos Sublimes Propósitos de 
Deus. Através de extensos ciclos, as almas, todas elas partículas 
desse mente Sublime e Inefável, deverão pois aprender através da 
própria experiência: 

 

Desde as formas mais brutas, até as  mais refinadas e sutis, 
cumpre-se aí uma outra maravilhosa Lei: da centelha ao mineral; 
do mineral ao vegetal; do vegetal ao animal; do animal ao homem; 
do homem ao Anjo; do Anjo ao Arcanjo e finalmente do Arcanjo a 
Deus – retornando assim ao glorioso Ponto de Partida. 

 

Quê é então o “bem” e quê é verdadeiramente o “mal”, 
dentro de todo esse imenso contexto? Caberá somente ao livre 
arbítrio das criaturas mais adiantadas do processo evolutivo, 
estabelecer os parâmetros mediante os seus próprios critérios de 
entendimento. De mundos para mundos, das esferas brutas para as 
esferas mais refinadas e sutis, todas as almas verdadeiramente 
viajam nesse extenso ciclo, subordinadas à sempre inflexível Lei do 
Carma, refinando-se ou estacionando – de acordo com os seus 
próprios atos e merecimentos. 

 

Assim, podemos entender através de uma maneira muito 
mais lógica e racional, a existência de outras criaturas espalhadas 
pela vastidão incomensurável e radiante dessa Mente Maravilhosa 
dentro da qual vivemos e promovemos as nossas existências – 
muito embora ainda não tenhamos inteiramente compreendido e  
alcançado toda a Sua Magnitude e Extensão. 
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Miríades de mundos, não menos habitados do que o nosso, 
espalham-se certamente por este e quem sabe por muitos outros 
Universos, situados em inúmeras outras dimensões que não as 
física e material a que estamos habituados e condicionados a 
conhecer, interpenetrando-se de maneira fantástica –assim como 
hoje a própria ciência verdadeiramente de vanguarda tende a 
reconhecer! 

 

E essa ciência, diante daquilo que classifica como “um 
imenso número de coincidências físicas altamente improváveis”, 
vem a cada dia que passa se curvando diante da enorme sabedoria 
do passado, ao constatar que existe de fato uma Suprema 
Inteligência, a qual, na falta de uma denominação talvez melhor e 
mais apropriada, chamamos DEUS. 

 

Cientistas sérios e renomados estão plenamente cientes de 
que o Universo não aconteceu por mero acaso e é até mesmo 
dirigido por aquilo que chamam de uma “observação participante”! 
Essa diretriz inteligente é regida por uma constante numérica, ou 
seja, números com a magnitude de 1 seguido por 40 zeros 
(equivalente a 10 elevado à trigésima nona potência!) e que está 
presente desde a minúscula partícula do átomo até a mais grandiosa 
galáxia. 

 

Isso que também classificam de Isotropia Inteligente, por 
outro lado, é prioritariamente dirigido no sentido específico de criar  
a VIDA, o que em outras palavras significa que essa mesma vida é 
uma constante em todos os rincões do espaço sideral! As diversas 
equações matemáticas igualmente provam a espantosa existência 
de uma Força Planejadora que movimenta e mantém todas as 
coisas, uma espécie de MENTE que permeia tudo! 
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Foi, assim, constatado que uma  movimentação de átomos 
gera uma radiação de 3 graus Kelvin, um tipo de corrente 
uniformemente ionizada que banha todo o Cosmo com restos 
arrefecidos de uma expansão (ou explosão inicial) extremamente 
quente, ocorrida há muitos bilhões de anos. Essa radiação, um tipo 
de energia extremamente rara, é responsável pela geração da vida 
quimicamente organizada onde quer que existam as condições 
favoráveis para seu desenvolvimento. 

 

E isso não é tudo: essa Diretriz Inteligente que permeia 
tudo, bifurcou o Universo criando também uma infinidade de 
MUNDOS PARALELOS e descontínuos, dotados igualmente da 
mais alta probabilidade de sustentação de vida! De espanto em 
espanto, os mais notáveis cientistas concordam com os Mestres do 
passado, que afirmavam ser Deus Essencialmente Matemático e 
portanto Absolutamente Justo. 

 

De fato, a mais pura de todas as matemáticas se manifesta 
em toda a Criação. Os estudos permitiram concluir que uma 
fantástica mecânica quântica, que decididamente não pode ter sido 
mero fruto do acaso, estabelece leis e diretrizes que atestam uma 
profunda conexão entre a Cosmologia e a Teoria atômica e todos 
esses números não se tratam de meras unidades arbitrárias, obras 
inegáveis, portanto, de uma Inteligência Fantástica e Absoluta, 
muito além da compreensão do homem! 

 

Sabe-se ainda que o Universo, atualmente em período de 
expansão progressiva, um dia qualquer chegará ao seu término, 
recolhendo-se – ou se retraindo - a um ponto único que é 
teoricamente denominado de Ômega. A partir daí será iniciado um 
novo ciclo de expansão. 
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Voltaire afirmou que não se pode conceber que o relógio 
exista e não exista o relojoeiro. Balzac, por sua vez já escrevera que 
Deus é um Número Dotado de Movimento que é sentido porém 
nunca demonstrado. E, bem antes de todos eles, os antigos já 
diziam que a Divindade é o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim! 

 

Fred Hoile, o renomado astrônomo, chegou à espantosa 
conclusão que as galáxias seriam verdadeiras “zonas de 
consciência”, em outras palavras, seres pensantes e conscientes - 
muito além da nossa limitada percepção. 

 

Werner Von Braun,  ex-cientista da Alemanha nazista e 
posteriormente especialistas em foguetes da NASA, declarou que 
“as leis naturais do Universo são tão precisas que não temos 
nenhuma dificuldade em construir naves espaciais para voar até a 
lua, e podemos cronometrar o vôo com a precisão duma fração de 
segundos. Estas leis devem ter sido estabelecidas por alguém” 

 

No que modernamente concorda o expoente da Física, 
Stephen Hawking, ao afirmar: “Quanto mais examinamos o 
Universo, tanto mais verificamos que não é de jeito nenhuma 
arbitrário, mas obedece a certas leis bem definidas que regulam 
diferentes áreas. Parece muito razoável supor que existam alguns 
princípios unificadores, de modo que todas as leis sejam parte de 
alguma lei maior.” 

 

 

A própria natureza, aliás, nos demonstra a existência 
inegável de uma Força sublime que está por trás de tudo. Acredita-
se que vida aqui na Terra tenha sido fecundada a partir de 
partículas cósmicas provenientes do espaço exterior que a teriam 
banhado nos seus primórdios, quando ainda era extremamente 
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jovem. Os sábios acreditam que essas partículas ionizadas 
verdadeiramente viajam pelo espaço, fecundando com as sementes 
da vida aqueles corpos celestes mais propícios. Uma espécie de 
“benção ionizada” que foi originada desde a colossal explosão, ou 
expansão, inicial,  a qual denominam  Big-Bang! 

 

A questão inicial, dúvida que sempre afligiu a criatura 
pensante desde os primórdios do tempo, finalmente já tem a sua 
resposta:  

 

Deus existe? As evidências demonstram, (e até mesmo a 
ciência outrora  cética e materialista assim acredita) que seria 
negar a própria Vida, renegar a própria Luz que nos envolve e 
até mesmo abjurar os astros que cintilam no céu, aquele que 
através um clamoroso contra-senso pretender afirmar que não! 

 
Enfim, Deus, A Causa Primeira e Infinita de Todas as 

Coisas, porquanto Inefável, jamais poderá ser definido pelo 
homem, cuja mente é finita. Mas nada impede que uma ciência 
muito evoluída especule sobre a sua Sublime Natureza. 

 

E, assim sendo,  talvez a maior, melhor e mais precisa 
especulação sobre isso tenha partido de um ser extraterrestre, 
benévolo e altamente espiritualizado, que manteve contato direto, 
físico, com o brasileiro Dino Kraspedon: 

 

“ Deus é uma Linha Isotrópica, Paralela a Si Mesma e 
Vibrando por Si Própria em ângulos retos.  Ele é como um sistema 
axial, no qual o ponto de interseção das linhas está em todos os 
lugares ao mesmo tempo. Então Ele é muitos, porque as dimensões 
estão contidas Nele. E quando elas se permutam “n” equivale ao 
Infinito” 
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E essa Energia Maravilhosa, essa Força Axial e Imensa, que 

a tudo isotropicamente permeia, isto é, está em todas as partes ao 
mesmo tempo, sendo especificamente destinada à criação da 
VIDA, a existência de criaturas pensantes nos mais diversos 
rincões do Universo parece não mais se tratar de mera suposição, 
porém, SIM, de uma certeza absoluta; uma verdade inquestionável.  

 
Até porque, bem perto de nós existem, de fato, certas coisas 

intensamente reveladoras que assim o atestam........ 
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INSÓLITAS CONSTRUÇÕES 

EM MARTE E TAMBÉM NA LUA 

 

 

 

 
Quando em outubro de 1938 o ator Orson Welles, através 

dos microfones da rede CBS, divulgou uma falsa notícia que dava 
conta da invasão do planeta Terra por entidades marcianas e seus 
discos voadores, o pânico tomou conta da maioria das cidades dos 
Estados Unidos da América. Obviamente tratava-se de uma 
brincadeira de mau gosto, mas que intuitivamente vislumbrava 
algumas grandes verdades que algumas décadas mais tarde viriam à 
tona, envolvendo o enigmático planeta vermelho. 

 
Marte sempre nos propôs enigmas. Desde remotas eras os 

astrônomos já tinham observado os seus imensos canais, o que 
denotaria a existência de água. Sabe-se, atualmente, que a água é 
uma presença constante e real naquela planeta, abundante nas 
calotas polares e existente em outros locais esparsos, sob a forma 
de geleiras permanentes. Sua temperatura oscila entre  -120 a 20 
graus C e nele orbitam dois pequenos satélites, Deimos e Phobos, 
os quais suspeitam-se sejam artificiais. Sua superfície ostenta 
verdadeiros gigantes, tais como o Monte Olympus, o maior vulcão 
conhecido no Sistema Solar, com 550 quilômetros de diâmetro e 
também um enorme canal conhecido como Vale Marineris, este 
com 5000 quilômetros de extensão. Porém, com o desenvolvimento 
da tecnologia espacial, outras espantosas surpresas viriam: 

 

Tudo começou quando em 1976 a sonda norte-americana 
Viking enviou a partir da órbita daquele planeta as mais 
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sensacionais e estonteantes fotografias conhecidas no campo da 
Astronomia: estamos nos referindo ao imenso rosto de pedra que 
fita o espaço sideral, além de dezenas de igualmente gigantescas 
pirâmides, obeliscos, muralhas e demais edificações bizarras que 
orlam o solo marciano! 

 

Todavia, em março de 1996, um grupo de cientistas 
independentes, composto por americanos, japoneses, soviéticos e 
europeus (muitos destes pertencentes aos próprios quadros da 
NASA na época do inusitado fato),  resolveu denunciar ao mundo e 
notadamente à comunidade científica de um modo geral, que 
aquela entidade norte-americana de pesquisas espaciais SABE 
QUE EXISTEM NO SOLO DE MARTE VESTÍGIOS DE UMA 
CIVILIZAÇÃO INTELIGENTE! 

 

Em outras palavras, a organização espacial americana 
levantou propositadamente uma extensa cortina de fumaça e de 
total desinformação, fazendo crer que os misteriosos monumentos 
fotografados seriam apenas meras ilusões de ótica, decorrentes de 
“jogos de sombras”. 

 

Contudo, a NASA apesar das negativas oficiais que fazia 
questão de divulgar à imprensa continuava intrigada e procedendo 
pesquisas sigilosas a respeito do insólito festival de monumentos 
marcianos e, assim sendo, os seus cientistas vislumbraram coisas 
verdadeiramente espantosas, como por exemplo: 

 

Curiosas estruturas semelhantes a muralhas, sugestivamente 
batizadas como Inca City (a Cidade Inca). Aliado a isso, existem 
outras coisas ainda mais intrigantes: um enorme monumento 
batizado de “Delphim” (dada a sua incrível semelhança com um 
golfinho), perfeito nos seus mínimos detalhes e ainda por cima 
guarnecido de uma extensa cinta de pedras retangulares, como se 
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fossem altares. Outro enorme monumento tem a perfeita forma de 
um coração voltado para o espaço. E isso, porém, não é tudo: 

 

As análises dos computadores revelaram também que o 
imenso rosto de pedra, situado na região classificada como 
Cydonia, possui nada menos que 1,5 quilômetro de comprimento 
por 500 pés de altura. As linhas da face revelam as proporções de 
um rosto de aparência humana, tendo a sua testa cerca de um 
quilômetro de extensão! Um curioso “arco”, situado acima das 
cavidades oculares, prova que o monumento é ARTIFICIAL, ou 
seja, construído por seres inteligentes e, evidentemente, jamais se 
tratando de formações erosivas. 

 
Por outro lado, as dezenas de pirâmides estão dispostas 

simétrica e matematicamente proporcionais em relação ao curioso 
rosto de pedra e também entre si. Sua arquitetura é incrivelmente 
semelhante à Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, só que tendo 
como características verdadeiramente impressionantes o fato de 
que algumas delas serem, na sua maioria, 60 vezes maiores do que 
aquela – o que mais uma vez revela não se tratar de um mero 
capricho da natureza. 

 

E posteriormente, descobriu-se que existiam nada menos 
que DOIS outros rostos gigantescos fitando o espaço. Um deles, a 
poucos quilômetros do primeiro, retrata uma face idêntica àquela 
de Cydonia. O segundo é mais assustador e imponente: parece um 
rosto leonino! 

 

Isso para total desespero da NASA, que intrigada com o 
fenômeno enviou posteriormente oito sondas para explorar o 
assunto,  quando para surpresa geral esses artefatos cessaram 
misteriosamente as suas transmissões de rádio na órbita marciana 
e..... Sumiram sem deixar vestígios! 
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Como detalhe curioso e talvez bastante revelador, ressalte-
se que o mesmo aconteceu com nada menos que dezessete sondas 
soviéticas, igualmente despachadas para bisbilhotar as enigmáticas 
construções do planeta vermelho! 

 

O cientistas da NASA, desde 1976, acreditam que em 
épocas muito recuadas o planeta Marte oferecia condições 
ambientais idênticas às da Terra nos dias atuais e, portanto,  teria 
sido habitado. Ou talvez, uma hipótese que merece ser devidamente 
considerada, AINDA SERIA HABITADO por uma raça que se viu 
forçada a viver no subsolo em razão da perda das características do 
seu habitat natural, em decorrência de uma catástrofe qualquer. 

 

Uma catástrofe tão violenta que veio a secar os mares, 
extinguir  a vegetação, tornar o solo árido e estéril e permitir o 
escoamento quase que total da sua camada atmosférica! Algo que 
pode ter sido de origem natural, ou eventualmente 
provocado...Uma guerra nuclear, por exemplo! 

 

E quem sabe se o Monte Olympus, com os seus 
impressionantes 550 quilômetros de diâmetro, não se trate de um 
vulcão extinto, mas, sim, o exato local da deflagração de um 
petardo atômico? 

 

Uma ocorrência mais antiga e contudo não menos 
impressionante parece atestar que em Marte talvez ainda existam 
sobreviventes. Em 28 de agosto de 1924, a Marinha dos EUA 
realizou uma experiência quando o planeta vermelho se aproximou 
do seu ponto máximo em relação à Terra. Estranhos sinais 
chegavam a partir dele e uma radiocâmera Jenkins, destinada a 
traduzir graficamente sinais de rádio, fora acoplada a uma poderosa 
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antena e orientada na sua direção. A fita obtida, com o 
comprimento de nove metros (posteriormente confiscada pelos 
órgãos governamentais de segurança), mostrava estranhos 
alinhamentos de sinais contínuos; espaçadamente outros sinais 
agrupados e uma profusão de fisionomias aparentemente 
humanóides. Horríveis; como que cruelmente descarnadas! 

 

O dr. Ernest J. Opik, eminente cientista contemporâneo, 
declarou por sua vez que “a saliência fora do comum descoberta 
no equador de Marte indica que sua massa planetária é oca, uma 
espécie de telhado feito pelos marcianos que viveram, ou ainda 
vivem, sob o mesmo”. 

 
Diante de tudo isso, e em se tratando do misterioso planeta 

vermelho, nenhuma hipótese deve ser desconsiderada! 

 
Também o nosso satélite, que conhecemos como Lua, 

apresenta os seus intrincados mistérios. Desde as primeiras missões 
espaciais, as espantosas  fotografias revelavam (vejam bem: mesmo 
antes de o primeiro homem lá colocar os pés), uma intensa 
movimentação na sua árida superfície. Estranhas máquinas foram 
pilhadas se movimentando em diversas crateras, até mesmo 
deixando as marcas das suas esteiras! 

 

Objetos voadores, ou melhor OVNI, foram vistos e até 
fotografados pelos astronautas, pousados ou mesmo chegando e 
partindo do solo lunar. Porém, aquilo que sugere uma intensa 
atividade exploratória  executada por seres desconhecidos no nosso 
satélite natural, que talvez seja mineração, torna-se ainda mais 
surpreendente quando se sabe que certas fotos “malditas” mostram 
igualmente a existência de bizarras edificações espalhadas pelos 
mais diversos pontos da Lua! O primeiro pesquisador a  se dar ao 
trabalho de bisbilhotar as fotos oficiais e a botar a boca no 
trombone foi o notável George Leonard, autor em 1977 do 
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raríssimo, e hoje disputado a tapas e a peso de ouro, livro intitulado 
Somebody Else is on The Moon  (Alguém Mais Está na Lua), onde 
dezenas de fotografias mostram coisas verdadeiramente 
surpreendentes, tais como: canais, pontes, restos de veículos 
desconhecidos abandonados em crateras, setas direcionais, cúpulas, 
cruzes, tubulações, estranhos caracteres e insígnias voltados para o 
espaço, máquinas em plena e muito febril atividade, e muitas outras 
coisas mais! 

 

Isso despertou a atenção dos demais pesquisadores que logo 
passaram a encarar com mais atenção as fotos da NASA, nelas 
descobrindo coisas ainda mais impressionantes e que talvez 
inadvertidamente estiveram por algum tempo à disposição dos 
interessados. 

 

A Surveyor 6, por exemplo, fotografou em 1967 um imenso 
domo de cristal (assim chamado em razão da sua incrível 
transparência) que se eleva por cerca de 10 quilômetros acima da 
superfície lunar precisamente na região de Sins Medii! Mais tarde, 
um astronauta da Apolo X foi fotografado tendo ao fundo, e à 
distância, a tal construção evidentemente artificial. Na Cratera 
Ukert outra imensa edificação triangular, dentro de outra estrutura 
do mesmo formato, se faz perfeitamente visível do espaço e foi 
inclusive objeto de várias fotografias. No Mar Crisis existem, por 
sua vez, estranhas pontes com quase 20 quilômetros de extensão. 
Construídas por quem e para quê? 

 

Torna-se mais curioso, porém,  o fato de que logo após de 
terem despertado a atenção dos pesquisadores e causarem imensa 
polêmica, as tais fotos sumiram do acesso ao público. Quando se 
acessa o site da NASA na Internet, por exemplo, podemos verificar 
que aquelas mais comprometedoras, ou seja aquelas que 
mostravam todas essas curiosidades,  estão dadas como “missing 
photos” (perdidas, ausentes ou desaparecidas). Como por sinal não 
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são poucas, felizmente várias delas foram preservadas nos arquivos 
particulares dos estudiosos.  Caso contrário, cairiam no mais 
absoluto esquecimento e estes no descrédito. Nos campos vazios da 
Moon Photo Gallery  (Galeria de Fotos Lunares), aonde deveriam 
estar os thumbnails das fotos, notam-se ao lado as mais bizarras 
explicações. Na Cratera Vitello, por exemplo, uma nítida fotografia 
(aqui mostrada, veja portanto o Leitor e julgue!), revela uma 
imensa máquina saindo do seu interior, deixando atrás de si um 
curioso rastro entrelaçado das suas esteiras de deslocamento tal 
como -guardadas das devidas proporções- fazem os nosso tanques 
de guerra. Hilariante explicação oficial da missing photo, que aliás 
ninguém poderá mais contestar? Uma pedra rolando para dentro 
da Cratera Vitello!  

 
Aliás a presença alienígena na nossa Lua (e será que é nossa 

mesmo?) não era nenhuma novidade, uma vez que certas 
transmissões feitas pelos astronautas que a orbitavam nas primeiras 
missões espaciais tripuladas são até bastante nítidas e reveladoras. 
Os OVNI que acintosamente as espreitavam receberam curiosos 
codinomes nas transmissões via rádio, isso para não despertar 
demasiadamente a atenção dos jornalistas. Nomes como “Annbell”,  
“Barbara”, “Santa Claus” (Papai Noel) e outras sandices parecidas 
não puderam, contudo, esconder o óbvio. 

 
Em 1971, por exemplo, na missão Apolo 14, os três 

astronautas excitadamente relataram que um tal de “Annbell” 
estava, segundo a transmissão via rádio de Allan Shepard, 
“correndo em direção à cratera, precisamente em direção à borda 
e deixando rastros”. Seu companheiro, Mitchell, acrescentou que a 
coisa deveria ter perto de uma milha de altura e que bem debaixo 
dela, do interior da  tal cratera, saía um clarão de luz! 

 
Nas missões Apolo 15 e 16, os astronautas reportaram 

novamente os tais “Annbell”, dessa feita voando sem a menor das 
cerimônias, ao  redor das suas cápsulas espaciais! 
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Bem antes disso, contudo, o primeiro pouso do homem na 
Lua, realizado em 20 de julho de 1969 pela tripulação do módulo 
lunar Eagle da Apolo 11, foi coroado por um notável incidente: o 
coronel Eldwin Aldrin, comandante da missão, teve que escolher às 
pressas uma alternativa para o pouso, pois as proximidades da 
cratera inicialmente escolhida estavam sem lugar para “estacionar”. 
Frenético berrou nítida e claramente, sem qualquer tipo de 
codificação ou subterfúgios, para o controle terrestre da operação,  
em Houston, que “coisas enormes, OUTRAS ESPAÇONAVES 
estavam espalhadas na outra borda da cratera, observando-
os”! 

 
 
 
 

 
 
No solo de Marte, nada menos que  três  imensos  rostos,  
inegáveis obras de seres inteligentes, fitam o espaço sideral. O 
do centro está associado a uma curiosa estrutura, ao passo que 
o terceiro, na extremidade direita da foto,  ostenta um 
semblante leonino. 
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O impressionante “Delphim” marciano. Na foto ao lado, a visão 
geral  de  dois rostos, situados em Cydonia, perto dos quais se 
notam várias (e além de tudo imensas) pirâmides. 
 
 
 

 
 
                Aqui vemos as curiosas estruturas batizadas pela 
própria NASA como “A Cidade Inca” e no entanto por ela 
mesmo classificadas como “trabalhos erosivos”. 
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A Lua, por sua vez, também  não fica atrás em matéria  de 
monumentos  bizarros. 
Aqui vemos o que parecem  ser enormes tubulações  e,  à  
direita, precisamente na Cratera  Ukert, uma  colossal  
estrutura  triangular,  tendo  ao  centro   um   outro triângulo. 
Essa espécie de balizador  cósmico se estende por cerca de 16 
milhas! 
 

 
 
No Mar Crisis, as famosas “pontes lunares”, com cerca de 18 
quilômetros de extensão. 
À direita, em Sins Medii, o famoso “Domo de Cristal” que se 
eleva a cerca de 10 quilômetros da superfície lunar, reparem na 
sua parte inferior aquilo  que  parecem  luzes! 

             
 
 



30 

 
 
 
 
 

 

 
E nesta foto, obtida pela Lunar Orbiter 5, em 17 de 

agosto de 1967, quando portanto 

o homem ainda não botara os pés na Lua, vemos, 
assinalado pelo retângulo, uma máquina que sai de uma 
cratera ao sul de Mare Humorum, deixando atrás de  si  o  ras- 

tro bem visível das suas esteiras. Hoje, considerada  
como  “missing photo”, a  NASA 

explica esta foto desaparecida  como  “uma pedra 
rolando para dentro da cratera” !!! 
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Em agosto de 1996, exatamente 20 anos depois de a sonda 
Viking transmitir as incríveis, porém verdadeiras, fotos das 
estranhas construções presentes no solo do planeta Marte, os 
cientistas da Universidade de Stanford  revelaram algo 
espantosamente associado e que por sua vez estava sendo mantido 
sob absoluto sigilo há bastante tempo: 

 

Estruturas fósseis foram encontradas no interior do 
meteorito Allan Hills 84001, cuja idade foi estimada em 4,5 bilhões 
de anos, descoberto na Antártica e comprovadamente originário 
daquele planeta! Mediante o emprego de microscópios especiais, os 
cientistas da Universidade Tanderbilt, EUA,  verificaram que, 
apesar da passagem do tempo, até mesmo alguns microrganismos 
mais resistentes conseguiram sobreviver no seu interior, já que a 
temperatura interna não ultrapassara os 40 graus Celsius –
extremamente propícia à sua sobrevivência! 

 

Equipamentos de última geração, assim como sofisticados 
artefatos lasers, vinham sendo secretamente utilizados para 
proceder estudos que visavam a confirmar a presença de grupos 
moleculares orgânicos, denominados Hidrocarbonetos Aromáticos 
Policíclicos, ou PAH, no interior daquele objeto celeste. 

 

Confirmada a tal presença, já que essas moléculas são 
formadas pela degradação de alguns outros micróbios mortos, 
descobriu-se ainda mais: foram detectados compostos de sulfetos 
de ferro e magnetita, inegavelmente produzidos pelas bactérias que 
vivem sem o ar, conhecidas como anaeróbias! 

 

Um dos principais cientistas envolvidos nessa pesquisa, o 
dr. Xavier Chilier, declarou que tal descoberta faz com que a teoria 
de que existe vida em outros planetas passe de um cálculo de 

 

 
E nesta foto, obtida pela Lunar Orbiter 5, em 17 de 

agosto de 1967, quando portanto 

o homem ainda não botara os pés na Lua, vemos, 
assinalado pelo retângulo, uma máquina que sai de uma 
cratera ao sul de Mare Humorum, deixando atrás de  si  o  ras- 

tro bem visível das suas esteiras. Hoje, considerada  
como  “missing photo”, a  NASA 

                                                NÃO ESTAMOS SÓS !  
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probabilidades a uma perspectiva química. E foi mais longe ainda 
ao afirmar: 

 

- Nosso estudo representa uma revolução, pois derruba o 
dogma de que a Terra é o único depósito de vida no 
Universo.  

 

De fato, pois outras revelações vieram à tona em complemento 
a essas sensacionais pesquisas: desde muito os cientistas da NASA já 
sabiam que há alguns milhões de anos Marte, o curioso planeta vermelho, 
fora um verdadeiro paraíso composto por verdejantes florestas, mares e 
rios, sustentados por uma conseqüente e benéfica atmosfera. E talvez por 
isso mesmo não menos habitado por diversas criaturas, algumas delas 
certamente inteligentes! 

 

Testes científicos realizados por simulações computadorizadas 
comprovaram que aquele corpo celeste fora vítima de uma sensacional e 
misteriosa catástrofe, que de um só golpe drenou toda a atmosfera, 
transformando-o em um astro virtualmente morto! 

 

A hipótese mais plausível refere-se ao choque de um imenso 
meteoro contra a superfície, o qual, tal como acontece quando se perfura 
uma balão de borracha, sugou para o espaço sideral toda a camada 
atmosférica. Algo que, diga-se de passagem, poderá também acontecer 
com a Terra e qualquer outro corpo celeste, tornando-o deserto, morto, 
estéril e inabitado! 

 

A comprovação de que existiram (ou talvez ainda existam!) 
formas de vida em Marte, já que sob os leitos secos dos outrora 
caudalosos rios e mares que cobriam a sua superfície existem vestígios de 
fontes de águas subterrâneas, aliadas à presença de estranhos 
monumentos que têm, digamos, noventa e  nove vírgula nove por cento 
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de probabilidades de serem obras de seres inteligentes, levou a própria 
NASA a se interessar por pesquisas mais aprofundadas noa assunto. A 
partir dessas revelações, Daniel Goldin, diretor daquele órgão, recebeu 
apoio direto do presidente Bill Clinton para investir maciçamente nas 
missões marcianas através de um programa de emergência o qual prevê o 
lançamento de dez sondas de pesquisas, culminando no chamado  Projeto 
Pathfinder -talvez um artefato a ser tripulado pelo homem! 

 

Não adiantou portanto esconder o óbvio. A descoberta dos 
cientistas da Universidade de Stanford forçou uma inesperada situação e 
a imprensa internacional apurou por seu turno que os cientistas dos 
organismos oficiais do Programa Espacial Norte Americano já tinham 
desde algumas décadas  o conhecimento da existência de formas de 
vida no planeta vermelho e contudo se abstiveram de fazer tal 
revelação pelo fato de “temerem o despreparo das massas no tocante 
ao impacto psicológico, filosófico e religioso que daí poderia advir” 

 

Algo que não deixa de ser hilariante e que equivaleria a uma 
embaraçada jovem recomendar ao seu zeloso pai para não se preocupar 
pelo fato de ela se encontrar “ligeiramente grávida”! 

 

Aliás, a revelação dos vestígios de vida no meteorito americano 
Allan Hills 84001 parece que literalmente propiciou uma mudança de 
atitudes e o rompimento desses carcomidos tabus, uma vez que o mesmo 
Daniel Goldin declarou poucos dias depois à imprensa que as novas 
imagens transmitidas pela sonda Galileu por sobre a superfície de Europa, 
uma das luas de Júpiter, indicavam que existem enormes possibilidades 
quanto à existência de água sob a crosta de gelo que cobre extensas áreas 
daquele satélite, o que representa um importante passo para determinar a 
igual existência de ambientes suficientemente aquecidos e úmidos para 
abrigar...Formas de vida! 
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Assim, esquecendo os clássicos negadores e os céticos de 
plantão (especialistas em praticar o curioso esporte do “pombo ao tiro”, 
isto é, atiram primeiro para lançar o pombo depois), podemos ter a 
certeza de que não estamos sós e que a vida trata-se de uma condição 
matemática do Universo, sendo até um fator bastante comum nesta 
incomensurável e ainda pouco conhecida vastidão estrelada que nos 
cerca!  
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O ENIGMA DOS ESQUELETOS EXTRATERRESTRES 

 

 

 

 

- Creio terem sido enterrados nessas sepulturas, também, 
seres extraterrestres. Algumas das múmias encontradas 
por mim denotam formas de rostos desconhecidos aqui 
na Terra. Ninguém acreditaria em mim, se falasse de 
todos os outros objetos que encontrei nesses túmulos 

 

 

Textualmente aquilo que declarou à imprensa o padre 
belga Gustavo Le Paige, que por mais de vinte anos dedicou-se às 
escavações arqueológicas no Deserto de Atacama, Chile! 

 

Através dessas pesquisas o devotado missionário localizou 
nada menos que 5424 sepulturas antiqüíssimas, algumas delas com 
idades estimadas em mais de cem mil anos. Dentre todas aquelas 
verdadeiras preciosidades, que certamente traziam à luz vestígios 
obscuros do nosso mais remoto passado, destacava-se contudo uma 
espantosa múmia, obviamente a menos terrestre de todas, bem 
como uma curiosa oferenda funerária sob a forma de uma estatueta 
que retratava um astronauta, com o respectivo capacete! 

 

Corria o ano de 1980 e essa espantosa notícia, partindo do 
Chile, logo circulou pelos jornais e revistas de todo o mundo. 
Como seria de se esperar, dado ao caráter inusitado do fato, foi 
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atraída a atenção não somente dos pesquisadores e curiosos como 
também a de outros estranhos e até mesmo perigosos interesses: 

 

Repentinamente, quando começaram a chegar os pedidos 
para contatos com o padre belga, aquilo que foi classificado como 
uma conveniente “grave enfermidade” colocou-o internado em um 
hospital,  em estado de profundo coma. Por certo, e pelo simples 
fato de ter divulgado aquela insólita descoberta, Le Paige talvez 
tenha cometido o maior, e também o último, erro da sua vida! 

 

Porém, ele absolutamente não blefava: seus exóticos 
achados, incluindo outros esqueletos de criaturas não classificadas 
pela ciência tradicional, existiam realmente. Tanto que chegara a 
montar um museu particular, inclusive visitado por diversas 
testemunhas! 

 

Pouco depois da sua morte, decorrente da tal “enfermidade 
grave” que não se sabe exatamente qual foi, todo o seu acervo mais 
comprometedor (fruto de 20 anos de pesquisas) desapareceu 
misteriosamente. Quem exatamente foi o responsável por isso, é 
mistério. Somente podemos especular o quê estaria por trás da 
coisa, ao examinarmos outras curiosas ocorrências de natureza 
semelhante: 

 

No ano de 1972, em Eréndira, localidade situada próxima 
à Baía da Califórnia, já no lado mexicano da fronteira, foi recolhido 
pelas redes dos pescadores um curioso esqueleto, logo devidamente 
encaminhado às autoridades. 

 

Por se tratar de algo bizarro, o achado – dotado por sinal 
de reduzidas dimensões-, foi levado ao Museu Antropológico da 
Cidade do México, onde ao ser detalhadamente examinado por 
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diversos cientistas, obteve a classificação oficial de “esqueleto de 
criatura de origem não-terrestre”! 

 

A divulgação desse fato gerou nova celeuma, logo seguida 
da inevitável atração de curiosos e pesquisadores. Para espanto 
geral, o tal esqueleto repentinamente sumiu do museu, 
desaparecendo sem deixar o mínimo vestígio! 

 

Teria sido um furto? Claro que não! Principalmente 
porque os cientistas que realizaram os exames nos restos da 
estranha criatura, mudaram  repentinamente de idéia, negando com 
veemência as suas afirmações anteriores.  E se isso pode ser 
considerado estranho, examinemos ainda este outro caso, 
envolvendo o achado de mais um outro esqueleto fora dos padrões 
convencionais: 

 

Dessa feita na costa panamenha, precisamente na Praia de 
San Carlos. O intrigante achado foi encaminhado à casa do 
professor Ramón Aguilar, renomado médico psiquiatra e 
pesquisador. Após proceder detalhados exames, o professor 
afirmou à imprensa: “demonstraria que os vestígios descobertos no 
Panamá eram pertencentes a um bebê extraterrestre”. 

 

Tal notícia mais uma vez correu o mundo, atraindo 
inevitáveis repórteres de várias agências de notícias que inclusive 
fotografaram a coisa. Essa notoriedade, porém, não foi nada 
benéfica para o doutor Ramón, pois um certo dia do ano de 1977 a 
campainha da porta de sua casa soou insistentemente: 

 

Ao abri-la, a secretária do professor deparou-se com as 
estranhas e intimidadoras figuras de três homens vestidos em 
negro os quais, sem qualquer cerimônia ou sequer pronunciarem 
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uma única palavra, afastaram-na aos safanões e puseram-se a 
vasculhar a casa toda, diante dos olhares atemorizados e 
estupefatos do médico e da sua auxiliar! 

 

Apenas para avivar a nossa memória, lembremos que os 
famosos “homens de negro” são figuras notoriamente conhecidas 
na pesquisa ufológica. Onde quer que alguém testemunhe uma 
ocorrência envolvendo um OVNI, ou mesmo um pesquisador, 
escritor ou cientista que se aproxime por demais da verdade sobre 
essas estranhas máquinas e seus misteriosos ocupantes ali surgirão 
essas criaturas fantasmagóricas vestidas em roupas negras, cuja 
missão específica parece ser exatamente amedrontar, destruir 
provas e, principalmente, silenciar aqueles que falam demais! 

 

Contudo, tendo recebido essa visita insólita, eis que 
também o doutor Ramón Aguilar mudou de idéia: quando visitado 
pelo escritor Erich Von Daniken, riu bastante da tal estória do 
esqueleto extraterreno, mostrou ao pesquisador, que viajara muitas 
milhas para ver o curioso achado, uma pequena caixa contendo 
algo que parecia um esqueleto...De um RATO! Revestido com 
arremedos de pele e grosseiramente costurado com linha comum, o 
estapafúrdio objeto provocou o seguinte comentário do professor 
Ramón, ao notar a decepção e a total perplexidade do escritor 
alemão: - Eu não acho que isso seja extraterrestre, eu nunca disse 
isto! 

 

Quase que simultaneamente a já famosa “central de 
contraverdades” – bastante conhecida dos pesquisadores do gênero 
Realismo Fantástico- começou a fazer das suas para desmoralizar o 
professor: um cientista equatoriano e também um padre jesuíta 
nicaragüense, os quais muito provavelmente sequer examinaram o 
“original”, juraram de mãos postas aos jornalistas que o tal 
esqueleto nada tinha de extraterrestre, não passando de um mero 
“condocrânio de tubarão”! 
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Algo que não surpreende, pois é bom que o Leitor saiba 
que todos os mais importantes museus do planeta possuem nos seus 
soturnos porões lugares denominados “infernos”, onde acham-se 
muito bem escondidos os achados arqueológicos que contradizem 
os tratados oficiais, geralmente adquiridos a peso de ouro e até 
subornos, silenciando assim verdades históricas que poderiam 
alterar radicalmente todos os conceitos e as próprias crenças da 
nossa humanidade! 

 

Como um médico que necessariamente deve ser um 
profundo conhecedor de anatomia humana, poderia confundir um 
esqueleto de rato com outro verdadeiro, fosse ele de origem 
terrestre ou não? Se por um lado seres estranhos e de natureza 
desconhecida intimidam e pressionam todos aqueles que se 
envolvem com os assuntos, digamos, mais ousados, cientistas que 
deveriam ser mais abertos aos fatos novos que desconhecem 
descartam com atitudes simplistas e a mais fina ironia tudo aquilo 
que possa vir a contrariar os seus carcomidos e já não mais 
convincentes tratados oficiais.  

 

Dizemos isso com pleno conhecimento de causa, porque 
aqueles que chamamos de “prestidigitadores da verdade” SABEM 
muito bem que alguns campos das ciências estão repletos de 
inverdades, mas fazem questão absoluta de esconder. Como por 
exemplo o fato de que no nosso mais remoto passado existiram 
civilizações talvez muito mais evoluídas do que na nossa. Eles têm 
conhecimento, mas continuam escondendo, que os OVNI e seus 
respectivos tripulantes sempre estiveram presentes na nossa 
História...Até mesmo na nossa gênese! 

 

São muitos os exemplos. Podemos citar as famosas 
Tábuas de Glozel, achadas no lugarejo do mesmo nome, na França, 
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em 1924. Nada menos que  uma verdadeira biblioteca neolítica, 
composta por cem tábuas com caracteres alfabéticos lineares. 
Confeccionadas no Período Magdaleniano, há cerca de quinze mil 
anos atrás, quando, segundo a ciência clássica, os homens eram 
meio-macacos e selvagens, comunicando-se precariamente através 
de berros e grunhidos! 

 

Desnecessário dizer que após terem sido rotuladas de 
“fraude”, as Tábuas de Glozel foram confiscadas por um museu e 
desapareceram nos seus porões. Da mesma forma que um outro 
artefato de pedra, precisamente um mural, com mais de vinte mil 
anos de idade , que retratava uma mulher da chamada pré-história 
vestida como nós: usando chapéu, roupas, sapatos... 

 

Contudo, os estranhos esqueletos continuam aparecendo 
em todas as partes do mundo. Aqui mesmo no Brasil, estranhos 
restos mortais surgem periodicamente, demonstrando que o planeta 
Terra não foi (ou talvez ainda não seja!) um território exclusivo do 
chamado Homo Sapiens. 

 

Em agosto de 1985, urnas de barro perfeitamente bem 
elaboradas e além de tudo muito bem vedadas, foram encontradas 
em cavernas inexploradas que se situam na Serra da Piedade de 
Cimas, no Estado de Minas Gerais. Colocadas a um altitude de 900 
metros nas tais cavernas que se dirigiam às entranhas rochosas por 
profundidades que ultrapassava os cinqüenta metros, dentro delas 
havia dezenas de bizarros e desconhecidos esqueletos! 

 

O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, 
informou que aquela região fora em tempos muito recuados 
habitada pelos índios das tribos Coroados e Botocudos. Mas o 
conteúdo daquelas urnas demonstrou que os esqueletos jamais 
diziam respeito aos restos funerários dos indígenas conhecidos no 
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antigo território brasileiro. Os exames preliminares revelaram que 
aqueles ossos eram de criaturas adultas e não crianças, como a 
princípio se pensara. Tíbia e perônio juntos não mediam mais que 
vinte centímetros! Muito menores portanto do que um pigmeu ou 
um anão. 

 

Em proporção ao restante da ossatura, os enormes crânios 
podiam ser comparados aos de uma criança terrestre de cinco anos 
de idade e, portanto, inteiramente desproporcionais aos corpos. Os 
dentes, detalhe bastante revelador, tinham uma coloração natural e 
inusitada, jamais vista aqui na Terra: eram rosas! 

 

Por outro lado, uma estranha criatura denominada 
“chupacabras” nos países de língua latina,  sempre associada ao 
aparecimento dos OVNI nas proximidades, vem causando 
verdadeiras matanças em todas as partes do mundo. As vítimas 
preferidas são os rebanhos bovinos e até mesmo os animais 
domésticos que cruzam os seus caminhos. Geralmente atacando nas 
regiões mais distantes, afastadas das grandes cidades, esses 
predadores não-identificados verdadeiramente mutilam os animais, 
extraindo seus órgãos internos e drenando todo o seu sangue e 
fluídos corporais! 

 

Algumas seres humanos (dezenas, podemos afirmar com 
segurança) já se tornaram as suas vítimas fatais, mas como sempre 
os espantosos casos têm sido devidamente abafados. Essa criatura 
literalmente executa as suas caçadas preferencialmente em lugares 
ermos e escassamente habitados, assim como regiões do interior, 
florestas, rios, lagos e igarapés. Trata-se obviamente de um 
predador inteligente, pois atua de modo a não despertar muito a 
atenção para as suas sinistras atividades. 
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No Brasil, os Estados do Maranhão, Amazonas, Minas 
Gerais, Pará e São Paulo já registram há quase três décadas as 
insidiosas e invariavelmente fatais investidas desses seres, cujos 
esqueletos já foram encontrados e até mesmo fotografados, 
inclusive mostrados em programas de televisão. 

 

Talvez para não causar muito pânico, esses estranhíssimos 
esqueletos somem misteriosamente e aqueles que os possuem são 
ameaçados ou intimidados por pessoa não identificadas, preferindo 
portanto se livrar de tais achados ou mesmo não divulgá-los. O fato 
é que trata-se de uma criatura totalmente desconhecida neste 
planeta e que certamente vem de fora para aqui realizar as suas 
caçadas, transformando-o em um fértil campo de atividades para, 
muito possivelmente como indicam todas as evidências,  prover as 
suas necessidades alimentícias! 

 

 

                                                         

                      Assim as assustadas testemunhas  descrevem o 
“chupacabras”, que na  verdade 

                      não é bem isso, nada mais sendo que o alienígena  
do  tipo  Reptiliano, criaturas 

                      que vêm à Terra para caçar e se alimentar de 
animais e...Seres humanos! 
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TRIPULANTES DE OVNI CAPTURADOS NO 
BRASIL 

 

 

 

 
Não resta a menor dúvida que o nosso planeta tem 

constantemente recebido as visitas das mais estranhas criaturas, 
sempre associadas a essas espantosas máquinas voadoras que 
conhecemos como OVNI! 

 
Nessa disputa silenciosa pelos nossos céus e terras, travada 

por criaturas desconhecidas, não existem fronteiras ou barreiras e 
tampouco qualquer nação deste planeta que esteja isenta dessas 
investidas, por maior ou menor que seja. O Brasil, mais 
precisamente a cidade de Varginha, no Estado de Minas Gerais, foi 
palco de uma sucessão de ocorrências que atingiu repercussão 
internacional, terminando tudo (infelizmente e como sempre 
acontece) em uma lamentável “cortina de fumaça”. 

 
No início da madrugada de 20 de janeiro de 1996, um casal 

de trabalhadores rurais de uma fazenda localizada no município 
próximo de Três Corações, foi despertado pelo alarido dos animais 
de criação, os quais debandavam pela propriedade tomados pelo 
mais absoluto pânico. 

 
 
- Olhamos para o céu e vimos um objeto cinza, com 

formato idêntico ao de um submarino, do tamanho de 
um microônibus, sobrevoando o pasto lentamente, a 
cerca de cinco metros do solo. Ele deixava atrás de si 
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uma esteira esbranquiçada, tal como fumaça, não tinha 
luzes e inexplicavelmente não fazia barulho!” 

 
 
Às 15:30 horas daquele mesmo sábado, bem distante dali, já 

na cidade de Varginha, três jovens moradoras percorriam uma 
trilha que cruzava um terreno baldio no centro da cidade quando, 
junto a um murro de uma oficina mecânica e em meio à vegetação 
rasteira, viram uma criatura que lhes gelou o sangue, descrita por 
uma delas da seguinte forma: 

 
 
- Estava agachada, com os braços compridos no meio 

das pernas. Vi primeiro seus olhos enormes e 
vermelhos. Não era bicho nem gente, era simplesmente 
uma coisa horrível; tinha três protuberâncias na 
cabeça, a pele marrom-avermelhada viscosa e parecia 
atordoada, sem fazer qualquer barulho. 

 
 
Refeitas daquele enorme susto, as jovens trataram de 

escapulir dali o mais rapidamente possível, principalmente quando 
perceberam que a estranhas criatura as vira, movimentando 
levemente a sua enorme e desproporcional cabeça! 

 
Havia, no entanto, mais daquelas criaturas na cidade! Antes 

desse avistamento, acionados por outro grupo de atônitos 
populares, soldados do corpo de bombeiros local foram convocados 
às 10:30 horas para efetuar um trabalho inusitado: simplesmente 
recolher uma estranha criatura, semelhante àquela que seria 
avistada algumas horas depois pelas  moças, dessa feita nas 
imediações de um bosque –situado a cerca de três quarteirões. 

 
Testemunhas oculares relataram que a criatura, sem esboçar 

qualquer tipo de reação, teria sido capturada e acondicionada em 
uma caixa de madeira, coberta por uma lona branca, tendo sido 
posteriormente transferida para um caminhão do Exército 
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Brasileiro e levada diretamente para a ESA (Escola de Sargentos de 
Armas), localizada em Três Corações! 

 
No dia seguinte, isto é, 21 de janeiro, as dezenas de 

estudiosos de Ufologia que acorreram ao local, apuraram que uma 
daquelas criaturas teria sido inclusive examinada por uma equipe 
médica  no Hospital Regional de Varginha, sob severa vigilância 
militar, sendo posteriormente, já no silêncio da madrugada do dia 
22, levada sob escolta para o Hospital Humanitas, o mais bem 
equipado da região. Por volta das 18:00 horas deste outro dia, a 
criatura, já morta e exalando intenso mau cheiro (segundo as 
testemunhas diretamente envolvidas no caso) teria sido 
transportada para a ESA através de um comboio militar fortemente 
armado! 

 
Esse mesmo comboio teria partido da Escola Militar de Três 

Corações, já no dia 23 às 04:00 horas, em direção a Campinas, 
Estado de São Paulo, tomando a partir daí destino completamente 
ignorado. Chegou mesmo a haver especulações nos sentido que o 
cadáver fora confiscado por representantes militares norte-
americanos que teriam se deslocado às pressas para o Brasil, tão 
logo notificados a respeito, levando-o sigilosamente para os EUA! 

 
Autoridades credenciadas do Exército Brasileiro, bem como 

oficiais graduados do Corpo de Bombeiros e diretores de hospitais 
locais, negaram com veemência a veracidade desses fatos, em 
contraposição às contundentes afirmações das dezenas de 
testemunhas espalhadas pela cidade. E até mesmo – segundo 
afirmam o ufólogos  que lá estavam presentes - dos militares que 
confirmaram tudo sem obviamente se identificarem, por temerem 
as conseqüentes sanções disciplinares! 

 
Algum coisa realmente estranha deve ter acontecido em 

Varginha. Sete dias antes do avistamento da tal nave silenciosa na 
fazenda em Três Corações,  precisamente em 13 de janeiro, um 
outro OVNI acintosamente realizava as suas evoluções por sobre a 
Vila Militar daquela cidade, durante exatamente uma hora! 
Ouçamos uma das inúmeras testemunha: 
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- Dava para ver nitidamente a cúpula da nave, com uma 

base retangular, repleta de pontos de luz, movimentando-se como 
se delimitasse um triângulo no céu! 

 
 
Estranho? Sim, mas não é tudo! Principalmente pela 

denúncia feita pela mãe de duas das moças que tiveram o inusitado 
encontro de Terceiro Grau com a criatura no terreno baldio de 
Varginha: 

 
Quatro homens estranhos na cidade, vestindo ternos, a 

procuraram em casa e se propuseram pagar, em dinheiro vivo, 
para que as suas filhas negassem publicamente aquilo que 
viram! 

 
Corajosa e acertadamente aliás, recusando a repugnante 

oferta, pois segundo declarou à  imprensa: “Não temos como 
esconder a verdade!”,  a dona de casa de Varginha não estava 
sozinha na sua atitude: 

 
Assinado pelos maiores expoentes da Ufologia brasileira, 

foi distribuído à imprensa, em maio de 1996, o seguinte manifesto: 
 
 
“Os Ufólogos brasileiros, abaixo representados pelos 

reconhecidos grupos de pesquisas a que pertencem, após mais de 
três meses de intensas investigações, bem como comparação de 
informações de diversas ordens, não têm a menor dúvida de que 
ocorreu em Varginha, nos dias 20 e imediatamente seguintes do 
mês de janeiro do corrente ano de 1996, uma verdadeira e 
complexa operação envolvendo autoridades militares e 
profissionais civis, que resultou na captura de criaturas não 
classificadas biologicamente, paracientificamente chamadas de 
EBE´s (Entidades Biológicas Extraterrestres), as quais foram 
mantidas sob observação médica e posteriormente retiradas da 
cidade. Este é um fato único no Brasil, cuja confirmação pode 
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trazer inavaliáveis e incomensuráveis conhecimentos científicos, 
quiçá positivos impactos de ordem filosófica e cultural de 
proporções gigantescas. No entanto, é consenso entre os Ufólogos 
de todo o planeta de que existe claramente um processo mundial de 
acobertamento e desinformação de fatos desse tipo, sendo 
conhecidas as evidências inconfessáveis de tal procedimento. A 
Ufologia e estudos afins vêm lutando há mais de cinqüenta anos 
para que a informação real e o reconhecimento público de tais 
eventos aconteçam, pois o direito à verdade é uma das principais 
metas de toda a humanidade...” 
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ATLÂNTIDA 
O  CONTINENTE  PERDIDO 

 

 

 

 

Uma Lei da Ciência Hermética (temos que recorrer a ela se 
quisermos de fato entender certos mistérios que nos cercam) 
também ensina que não traz a glória alcançar sozinho o topo da 
montanha. Seres em adiantado estado de evolução, talvez bastante 
próximos do retorno à Divindade, fazem exatamente o papel 
daqueles que, renunciando à consecução do cume da montanha, 
retornam por um ato de pura misericórdia e amor, para dar as mãos 
àqueles que estão tropeçando no princípio da subida. 

 

Pois assim é o Universo: mundos em estado selvagem, 
como era a Terra nos seus primórdios, outros em estado 
intermediário; outros ainda em plena evolução e finalmente os mais 
evoluídos. Da matéria bruta ao Espírito Puro, esse será o inevitável 
caminho tanto para as almas quanto para os planetas que as 
abrigam, de forma idêntica seres que são vivos, sensíveis e 
sobretudo maravilhosos – cumprindo também as suas etapas 
evolutivas, de acordo com a Imutável Lei Divina! 

 

Contudo o domínio da tecnologia não significa 
necessariamente a evolução da alma. Temos a prova disso aqui 
mesmo nessa nossa pequena morada. Apesar de tantos progressos a 
criatura humana do planeta Terra perdeu a identidade e também a 
sua identificação divina. A curva do progresso material, 
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infelizmente não acompanhou a outra que diz respeito ao progresso 
espiritual, as quais – por uma simples questão de lógica - deveriam 
ascender conjunta e simultaneamente. 

 

A Tradição Mística nos diz que a Terra era um planeta 
jovem e em processo de formação. Foi quando precisamente seres 
muito evoluídos aqui chegaram, descendo das proximidades do 
“topo da montanha”, para estender as suas mãos àqueles que ainda 
rastejavam na escuridão e na ignorância.  

 

Ensinaram as artes da civilização às rudes criaturas aqui 
encontradas. Aprimoraram uma raça incipiente, estabelecendo as 
noções mais elementares de convívio social e da organização de 
leis. Tutelaram-na durante séculos, propiciando a verdadeira Idade 
do Ouro, através de uma cultura brilhante e tão decantada na 
antigüidade. 

 

Esses seres benevolentes ensinavam, além das demais 
ciências materiais, os fundamentos de uma religião que 
verdadeiramente aproximava a criatura humana do seu Criador. 
Uma sintonia de natureza psíquica que fazia o homem compreender 
a sua unidade e notadamente a sua interação com todos os demais 
seres sensíveis que habitam a maravilhosa Obra de Deus: 

 

A reencarnação através de diferentes existências e estágios, 
com a conseqüente passagem de mundos embrutecidos para 
mundos mais elevados, tornando a matéria cada vez menos densa 
até a consecução do espírito. Enfim, a cada um conforme as suas 
obras, até que o caminho fosse verdadeiramente encontrado! 

 

Ensinavam que cada mundo na vastidão é como as 
partículas de um átomo que orbitam ao redor de um núcleo, em 
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constante movimentação. Esse núcleo, origem da luz e fonte de 
toda a vida, pode ser considerado o Divino Andrógino, o DUPLO 
DE DEUS – uma exteriorização visível do poder e da benevolência 
do Criador de Todas as Coisas! Daí a adoração reverente ao Sol 
que prestavam as antigas civilizações, certamente muito mais 
evoluídas espiritualmente do que a nossa. Pois, sabiam, os sóis 
visíveis não passam de meros reflexos do ASTRO-ZERO, O 
Círculo Puro, Eterno, Transformador da Substância Não-
Manifestada –enfim, a origem e sustentação de toda a Criação! 

 

Uma dessas civilizações, precisamente a Atlântida, 
floresceu na antigüidade remota, graças à tutela desses seres 
luminosos os quais dotados de fantásticas naves capazes de se 
deslocarem pelos céus e também através do espaço sideral, 
promoviam o intercâmbio com outros mundos e civilizações –
espalhados pelo Universo vivente. Dizem os Registros Arcanos que 
a Terra tornara-se parte de uma federação galáctica, recebendo 
periodicamente as visitas desses grandes Mestres e Iniciadores 
Universais. 

 

Porém, posteriormente aqui chegara uma outra raça vinda 
das estrelas distantes, fugitiva de uma guerra que assolara o seu 
mundo. Eram, em princípio, exatamente DUAS NAVES 
ESPACIAIS – daí o mito de Adão e Eva que perderam o seu 
paraíso graças à utilização indevida dos frutos da ciência do 
bem e do mal! 

 

O Talmud, por exemplo, é bastante expressivo nesse 
particular. Lilith, um demônio feminino metafórico, conforme 
descrito nas suas páginas, está associado a uma certa “lua negra” e 
por sua vez é apontado como “a primeira mulher de Adão”, que 
veio a se tornar progenitora dos monstros, demônios e gigantes 
aqui na Terra. Segundo a Tradição, não querendo submeter-se ao 
seu marido abandonou-o para viver na região do AR. Este demônio 
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é representado pela figura de uma mulher nua, rosto monstruosos, 
cujo corpo termina em uma cauda de serpente e, diz-se, habitaria os 
DESERTOS e as RUÍNAS ABANDONADAS! 

 

Também esses seres aqui chegados, os chamados “anjos 
decaídos” dos relatos bíblicos, comandados por alguém que 
mitologicamente fora da mesma forma confundido com um “anjo”, 
aqui se estabeleceram através de fantásticas comunidades bem 
como outros focos de civilizações, espalhados por alguns pontos do 
planeta. 

 

Dotados de avançadíssima tecnologia, porém 
espiritualidade “zero”, essas criaturas estão descritas com bastante 
propriedade através do cronista Isaías, Capítulo 14, Versículo 12: 

 

“Como caíste do céu, ó tu brilhante filho da alva! Como 
foste cortado rente à terra, tu que prostravas as nações!...Os que 
te virem te fitarão: examinar-te-ão de perto, dizendo: é este o 
homem que agitava a terra, que fazia tremer as nações, que fez o 
solo produtivo como ermo, que lhes derrubou as próprias 
cidades...? Mas no que se refere a ti, qual rebento detestado, 
revestido de homens mortos, traspassados com a espada, que 
descem às pedras de um poço, como uma cadáver calcado. Não te 
unirás a eles num sepulcro, pois arruinaste a tua própria terra, 
mataste o teu próprio povo!” 

 
Aí está, portanto, uma espantosa revelação que deve ser lida 

nas entrelinhas. Note-se que esse personagem denominado Lúcifer, 
era um homem e não um anjo. Pelo que se deduz causou uma 
guerra no seu mundo de origem, destruindo cidades e matando seus 
semelhantes. Ressalte-se que a referência  “brilhante filho da Alva” 
pode estar relacionada ao planeta Vênus, conhecido popularmente 
como “a estrela da manhã”, ou seja o astro que mais brilha no 
alvorecer! 
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Esses marotíssimos e erroneamente denominados “anjos” – 
cujos sucessores por sinal ainda hoje são  sacrilegamente 
reverenciados - e que  não sendo nada bobos apreciavam os 
prazeres mundanos e carnais, até mesmo coabitando com as 
mulheres terrestres, geraram inclusive uma descendência 
pervertida, conforme amplamente descrita nas lendas e livros 
sagrados tradicionais bastante antigos.  

 

Os povos colonizados pela Atlântida, por sua vez, recebiam 
instruções dos benevolentes sábios extraterrenos e as marcas dessa 
afiliação, precisamente as pirâmides, espalhavam-se pelos pontos 
de conjunções de forças do planeta. As correntes cósmicas e 
telúricas eram por elas condensadas e formavam, por assim dizer, 
pontos focais de proteção e equilíbrio geológico, beneficiando 
assim a agricultura e o psiquismo dos povos tutelados. 

 

A Pirâmide Suprema, situada naquele perdido continente, 
era portanto energeticamente ligada às demais, tornando assim a 
Terra um formidável receptáculo de forças cósmicas, dotadas de 
energias extremamente  sutis e poderosas. 

 

Os alienígenas decaídos, contudo, sentiam cobiça e 
ambicionavam se tornar os senhores de tudo isso. Chegaram-se 
ardilosamente aos povos tutelados pelos sábios e através das 
mentiras e outras manobras ardilosas, conseguiram ganhar a sua 
confiança. Tinham unicamente para oferecer as glórias materiais 
em detrimento das conquistas do espírito. Aí está, portanto, aquilo 
que metaforicamente foi traduzido como “a tentação da 
SERPENTE”! 

 
A presença daqueles sábios era, contudo, o maior obstáculo 

à sinistra consecução dos seus objetivos. Estimularam então as 
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revoltas e o povo tutelado, auxiliado pelas criaturas decaídas, 
apoderou-se das incríveis fontes de tecnologia dos seus 
preceptores, renegando-os. Começavam as manobras ambiciosas e 
então, profundamente entristecidos, nossos verdadeiros mentores 
deliberaram abandonar a Terra e deixar que os seus ingratos 
habitantes colhessem os amargos frutos que espontaneamente 
escolheram por semear! 

 

O inevitável cataclismo celeremente se aproximava. Os 
sábios que dirigiram a nossa evolução, transformando-nos À SUA 
IMAGEM E SEMELHANÇA, sabiam que a alteração promovida 
na Pirâmide Suprema – que hoje repousa nas profundezas do 
Oceano Atlântico - causaria profundos desequilíbrios  à estrutura 
do planeta como um todo. Sabiam que chegara a hora da involução! 

 

Uma guerra terrível e não inteiramente identificada 
confrontou então os continentes da Atlântida e da Lemúria (as duas 
grandes potências da época, assim como hoje seriam os EUA 
contra a URSS, ou ainda a CHINA). Montanhas tremeram e foram 
inteiramente tragadas pela devastação causada pelas armas que 
ainda hoje estariam muito distantes dos nossos sonhos mais 
ousados. A Terra, totalmente abalada, teve o seu eixo de 
sustentação alterado. Oceanos em fúria submergiram tudo, 
transformando terras habitadas em mares e os mares em vazios. 
Cinzas espessas cobriram os céus, exterminado inapelavelmente as 
mais diversas criaturas que sob eles habitavam, soterrando assim 
para sempre as cidades blásfemas e suntuosas, juntamente com toda 
a sua decantada tecnologia! 

 

A Lei se cumprira. Alguns missionários do espaço ficaram 
voluntariamente na Terra após o cataclismo, ao passo que a maioria 
regressou às suas origens. Não acharam conveniente reconstruir o 
império após aquela depuração, porquanto tal medida violaria o 
Plano Universal. Aqueles que ficaram partiram então para as terras 
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do Egito (uma das colônias distantes e ainda intacta), para 
novamente guiar os seres rudimentares em direção a um outro 
caminhar evolutivo, na esperança que a lição viesse um dia a ser 
devidamente assimilada e compreendida. 

 

 

Graças a eles o Egito conheceu a mais fantástica civilização 
de uma nova antigüidade que surgia e nos seus primórdios contou 
com o governo benevolente, porém silencioso, desses sábios e 
mestres muito evoluídos, originários de distantes mundos. 

 

Todavia esses missionários não nos abandonaram 
inteiramente. De tempos em tempos, alguns deles vêm até aqui, 
descem à Terra, para auxiliar no nosso caminhar evolutivo. São 
criaturas de Luz, verdadeiramente os filhos do Amor Universal, 
responsáveis, como deveria ser do nosso conhecimento, pelas 
tentativas até hoje frustradas de abrir um novo ciclo, situando-nos 
em direção a uma oitava de evolução acima na nossa peregrinação 
cósmica. 

 

Em contrapartida, os “anjos decaídos” continuam a nos 
espreitar e também tentar –exatamente como acontecera naqueles 
tempos mais remotos. A humanidade, através do livre arbítrio, é 
senhora, porém, dos seus destinos e portanto plenamente apta à 
escolha dos próprios caminhos. A  História é cíclica e sempre se 
repete, até precisamente o ponto em que as lições passadas sejam 
compreendidas e os muitos erros cometidos através dos tempos 
sejam devidamente reparados. Trata-se de um implacável 
determinismo! 

 

Tudo isso que aqui acabou de ser dito seriam meras fábulas 
ou especulações esotéricas? Decididamente NÃO! São registros 
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históricos que permaneceram guardados por milênios no seio de 
Fraternidades Iniciáticas autênticas e que, somente agora, quando 
os tempos se fazem maduros, podem ser reveladas sem maiores 
perigos. 

 

Platão (que foi um iniciado), nas suas obras Timeu e Crítias, 
tinha portanto razão quando, de acordo com a compreensão da 
época,  revelou nuances a respeito do perdido continente. Essas 
narrativas foram por sua vez baseadas nos relatos de Sólon, seu 
avô, que esteve em peregrinação às terras do Egito e em contato 
com os mais altos mestres da época, os quais lhe transmitiram 
dados históricos contidos em velhos registros, sob a mais rigorosa 
guarda nos seus secretos santuários. 

 

Esses registros, além de descreverem a suntuosidade das 
edificações do perdido continente,  têm precisamente na obra 
denominada Crítias a sua parte mais reveladora, quando diziam que 
ocorrera uma guerra entre a Atlântida e os povos que habitavam 
além das colunas de Hércules. Continuam com a revelação que os 
“noutros tempos deuses dividiram entre si a terra inteira, região 
por região, e sem disputa...Portanto, tendo obtido nessa justa 
partilha o lote que lhes convinha, povoaram cada qual a sua 
região e, quando ela ficou povoada, CRIARAM-NOS, a nós, seus 
rebanhos e crianças, como os pastores criam seus próprios 
rebanhos”. 

 
E talvez a parte que mais se torna impressionante é aquela 

que ficou para sempre interrompida na obra de Platão (grifos 
nossos): 

“ Enquanto conservaram a sua natureza divina, viram 
aumentar os bens que falei. Mas quando a porção divina que 
estava neles se deteriorou pela freqüente mistura com muitos 
elementos mortais e o caráter humano predominou...conduziram-se 
de maneira imprópria infectados por injustas cobiças e pelo 
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orgulho de dominar. Então OS DEUSES para castigá-los se 
reuniram na sua morada, a mais preciosa, aquele que, situada no 
centro do universo, vê tudo o que participa da geração, após 
perceber o estado de uma raça que outra fora virtuosa, 
disseram....” 

 

Essa abrupta interrupção em Crítias, talvez possa explicar o 
trágico fim do perdido continente. Os tais “deuses” disseram 
exatamente o quê?  Destruir através de expedições espaciais 
militares e punitivas a colônia terrestre da Atlântida,  por 
exemplo? Parece que sim  pois a tragédia, de acordo com os 
relatos, foi de uma natureza tão intensa que jamais poderia ter sido 
causada por fenômenos naturais. 

 
De acordo com essa Tradição e também reforçando tal 

hipótese, pode-se concluir que os missionários cósmicos que 
partiram e aqueles que imigraram para a colônia afastada do Egito, 
bem antes que ela ocorresse, já deviam estar sabendo desse ataque 
com a devida antecedência. 

 

 Mas, em termos concretos,  aonde exatamente estaria 
situado esse continente? Platão o classificou como uma “enorme 
ilha, maior que a Líbia e a Ásia juntas, a oeste do Nilo”, Isto é,  
precisamente no ocidente. Acredita-se que seus restos submersos  
repousem hoje no Atlântico Norte, entre o continente africano e as 
Américas do Norte  e parte da Central, exatamente na região do 
fatídico Triângulo das Bermudas!  

 

De fato, além dos desaparecimentos misteriosos de navios, 
aviões e seres humanos há bastante tempo, bem como inexplicáveis 
distorções de tempo, estranhas edificações submersas já foram 
detectadas e inclusive fotografadas naquela área. A famosa 
“Muralha de Bimini”, por exemplo, trata-se de uma construção 
verdadeiramente ciclópica que percorre centenas de metros sob o 
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fundo do oceano. Também, colunas talhadas em pedras, círculos 
rochosos, estruturas hexagonais, curiosos “símbolos” pétreos e, o 
mais importante de tudo, uma colossal pirâmide  (descoberta pelo 
navio-sonar sob o comando do capitão Don Henry) e que supera 
em proporções a de Gizé, no Egito, já foram mapeados e até 
registrados, sabendo-se perfeitamente as suas localizações nas 
profundas águas do oceano! 

 

Muito mais importante do que isso, todavia, é a sempre 
insistente presença dos OVNI naquelas paragens, constantemente 
vistos mergulhando na região ou emergindo das profundezas 
abissais - sempre em espantosas velocidades e rumo ao espaço 
sideral. 

 

Em todas as partes do mundo, os mais diversos povos (aí 
incluindo-se mesmo os esquimós e os indígenas mais afastados) 
falam na suas tradições a respeito de uma grande terra que fora 
tragada pelo mar em fúria. Até mesmo o nome Aztlan  surge em 
alguns lugares. Fatos históricos que passaram de geração para 
gerações através dos tempos? Muito provavelmente sim. 

 
E para os mais céticos até mesmo a Bíblia, que muito 

embora deturpada no transcorrer do tempo relata FATOS 
HISTÓRICOS,  faz uma clara alusão à sua existência, precisamente 
na Segunda Carta de Pedro aos apóstolos, Capítulo 3, Versículos 4 
a 13: 

 

“Ora, desde o dia em que nossos antepassados 
adormeceram na morte, todas as coisas continuam exatamente 
como desde o princípio da Criação. Pois, segundo o desejo deles, 
escapa-lhes o fato de que nos tempos antigos havia céus e uma 
terra sobressaindo compactamente à água e no meio da água. E 
por estes meios, o mundo daquele tempo sofreu a destruição ao ser 
inundado pela água” 
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Tudo parece, pois, indicar que a Atlântida não é uma 

simples lenda. Mais dia, menos dia, e de surpresa em surpresa, este 
nosso mundo, já no seu Terceiro Milênio tomará conhecimento 
dessa realidade! 
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LEMÚRIA, O JARDIM DO ÉDEN 

 

 

 

 

 

As mais antigas lendas e também todas as tradições, 
igualmente nos falam a respeito de um outro enorme continente, 
que em tempos muito recuados existia no Oceano Pacífico, também 
vitimado por uma grande catástrofe que o submergiu nas águas 
revoltas do mar. 

 

Nos arquivos secretos dos santuários da China e do Tibet, 
estavam guardados há milênios uma série de documentos que 
vieram à luz por intermédio de um representante da Irmandade 
Rosacruz que em 1931 os trouxe para o ocidente. Nesses 
documentos havia a menção de que aquele antigo continente, 
atualmente  chamado de Lemúria, mas que tivera outros nomes nos 
tempos idos, foi verdadeiramente o berço da raça humana e o 
Jardim do Éden original! 

 

E mais: durante cento e cinqüenta mil anos ou mais, o 
antigo continente foi o berço das muitas tribos descendentes dos 
primeiros seres criados e que, (vejam que interessante) o homem 
foi criado ao mesmo tempo das criaturas vivas e que não descende 
de qualquer espécie inferior do reino animal, mas sempre teve a 
forma e expressão humanas. 
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Esses antigos registros atestam que se tratava de uma 
civilização muito evoluída e que chegou também, da mesma forma 
que a civilização atlante, a estabelecer as suas colônias em outros 
continentes ocidentais mais afastados, como por exemplo naqueles 
que hoje são conhecidos como as  Américas Central, do Sul e 
Norte! 

 
Seus barcos eram propelidos na água, usando a energia 

irradiada por uma pedra. E, vejam só, seus DIRIGÍVEIS 
AÉREOS, usados com muita freqüência, se utilizavam de idêntico 
dispositivo! Tais dirigíveis aéreos eram extremamente leves e 
usavam luzes que projetavam raios em distâncias incríveis. A 
energia e a força  da luz solar eram largamente utilizadas para 
fornecer aos lemurianos luz, calor e notadamente uma enorme 
força motriz que propiciava deslocamentos de grandes blocos de 
pedras e madeira, nos seus trabalhos de construção! 

 
Os suntuosos templos eram dotados de linhas e contornos 

espirituais ou cósmicos e os peregrinos (ou viajantes) para outras 
terras, mantiveram estreitos contatos com a sua gente estabelecida 
nas mais diversas colônias espalhadas pelo planeta! 

 
Lemúria, ou MU, não foi de fato uma simples lenda. Bem 

antes disso, precisamente no ano de 1868, o coronel inglês James 
Churchward em missão militar na China visitou um santuário 
budista e deparou-se com uma enorme quantidade de peças 
arqueológicas autênticas e sobretudo muito antigas. Ao ser 
indagado, um dos monges revelou tratar-se de relíquias milenares, 
originárias de um povo denominado Naacales, missionário das 
Terras de MU. 

 
E nos soturnos porões daquele mosteiro, já com a 

curiosidade científica inteiramente aguçada, o coronel encontrou 
uma grande profusão daquilo que os monges conheciam como 
“tábuas mágicas”. Nas tais centenas de tábuas, disseram-lhe, 
estavam preservados os registros relativos à perdida terra da 
Lemúria. Mesmo incompletas, a tradução do que delas restara e que 
foi efetuada por um monge mais idoso para Churchward, fazia uma 
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narrativa estritamente científica sobre a criação do nosso planeta, o 
surgimento do homem, além de outros detalhes quanto à perdida 
civilização do Pacífico! 

 
E não se tratava de uma fraude ou mistificação dos monges 

budistas. O restante das tais “tábuas mágicas” foi encontrado do 
outro lado do mundo, precisamente no México pelo arqueólogo 
William Niven e em meio às ruínas MAIAS! 

 
E os caracteres da escrita contida nas tábuas coincidiam 

plenamente  com aqueles encontrados nos relevos pertinentes à 
cultura daquela antiga civilização da América Central! Donde se 
depreende que os lemurianos tiveram de fato grande influência no 
desenvolvimento daquela raça. 

 
A tradução dessa segunda parte revelou que “MU possuía 

enormes florestas habitadas por grandes animais. A população era 
composta por mais de 64 milhões de habitantes. Suas sete grandes 
cidades tinham colônias situadas nas regiões de além-mar. Porém, 
a grande estrela BAL, há cerca de 12 mil anos, precipitou-se e as 
sete cidades estremeceram em meio a um fogo avassalador. 
Ruíram suas portas de ouro e seus templos suntuosos. As multidões 
corriam em pânico e desordenadamente, em vão tentando escapar 
daquele fogo infernal” 

 
Esses antigos documentos referem-se ainda a uns “doze 

discípulos lemurianos” que partiram em uma nave voadora para 
explorar outros países e continentes, tendo inclusive preparado uma 
série de mapas que mostravam a curvatura da Terra! Relatam ainda 
a  sua passagem pela Atlântida e ainda se dão ao luxo de descrever 
o tipo físico dos habitantes da Lemúria: 

 
Cabeça muito maior em proporção ao corpo; braços muito 

maiores, compridos e com musculatura bem desenvolvida; pernas 
não tão longa e testas exageradamente grandes, dotadas de uma 
protuberância  no centro da fronte, do tamanho e formato de uma 
noz e os ossos malares salientes! 
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Obviamente um tipo físico totalmente estranho a tudo 
aquilo que se conheceu no planeta Terra e que daria razão às lendas 
e  referências bíblicas  relativas ao Jardim do Éden,  principalmente 
no que diz respeito ao mito de Adão e Eva que, como já vimos, 
velaria metaforicamente o pouso de duas espaçonaves na Terra!  

 
Recordemos,  outrossim, que a expulsão, ou a perda,  do 

“paraíso” se deu devido ao abuso dos frutos da “árvore da ciência 
do bem e do mal”. Ou seja, o uso indevido da ciência causou a 
queda da Lemúria, assim como aconteceu com a Atlântida. Essa 
perda do paraíso, tal como pode vir a acontecer conosco devido ao 
abusivo emprego do átomo (que nada mais é do que o próprio Deus 
e portanto uma blasfêmia!), bem pode ter sido um imenso conflito 
nuclear entre as duas nações, uma vez que diversos livros antigos e 
tradicionais mencionam com bastante clareza e impressionante 
riqueza de detalhes, o emprego de certas armas que ainda hoje 
fariam morrer de inveja os pérfidos e beligerantes senhores das 
nossas grandes potências!   
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ALGUÉM INTERFERE NA NOSSA HISTÓRIA! 

 

 

 

Na Bíblia Sagrada, precisamente em Salmos, 68 Vs. 17, 
podemos constatar que “Os Carros de Deus São Milhares, 
Milhares de Milhares”.  

 

Se acreditarmos piamente, porém, em um Deus guerreiro e 
que atitudes muito suspeitas se envolve diretamente em assuntos 
humanos e, mais ainda, em “anjos” que se utilizam de armas e 
aeronaves de combate, além de, é claro, apreciarem sobremaneira 
as “boas coisas da vida” (mulheres terrestres!), estaremos muito 
mal em matéria de crenças religiosas!   

 
Se, por outro lado, entendermos a Divindade e o Universo 

dentro dos seus devidos e elevados contextos, seremos forçados a 
encarar alguns fatos da nossa História mediante um ponto de vista 
muito mais lógico e até provido de bastante potencial de 
credibilidade. 

 
Não se sabe exatamente de onde viriam ou ainda QUEM 

exatamente tripula os chamados OVNI, ou se preferirmos Discos 
Voadores. Porém, quer sejam essas enigmáticas criaturas terrestres 
ou extraterrestres; seres dimensionais ou ainda - muito 
provavelmente de acordo com os avanços da Física de  vanguarda -
, VIAJANTES DO TEMPO, o certo é que desde as mais remotas 
eras (isto é, desde os tempos conhecidos) parece existir uma 
espécie deles que sem a menor cerimônia faz questão absoluta de 
se mostrar, além de interferir aberta e propositadamente nos rumos 
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da História deste pequeno planeta, mudando os vetores dos 
acontecimentos da maneira que melhor lhe convier! 

 
Essas criaturas, desde a mais remota antigüidade 

compreensivelmente associadas à Divindade em face da sua 
espantosa e anacrônica superioridade tecnológica, foram logo 
chamados de “Anjos do Senhor” pelos amedrontados e ignorantes 
povos do passado. 

 
Dotados de certas fraquezas até bastante humanas, esses 

“anjos” geraram até uma descendência nos antigos tempos e, nesse 
particular, o livro da Bíblia -precisamente Gênesis, Capítulo 6, Vs. 
1,2 e 4- nos diz textualmente: 

 
 
“Ora, sucedeu que, quando os homens principiaram a 

aumentar em número na superfície da Terra e lhes nasceram 
filhas, então os Filhos de Deus começaram a notar as filhas dos 
homens, que elas eram belas, e tomaram para si como esposas 
aquelas que escolheram.... 

 
Naqueles dias veio a haver os Nephlins na Terra, e 

também depois, quando os Filhos de Deus continuaram a ter 
relações com as filhas dos homens e elas lhes deram filhos; eles 
eram poderosos na antigüidade, os homens de fama” 

 
(E aqui neste ponto, quando tratamos de “anjos” dotados de 

apetites sexuais, existe uma notável diferenciação: o Verdadeiro 
Anjo não faz amor. Ele é pura e exclusivamente o próprio Amor!) 

 
 
O estudo dessas, por assim dizer, interferências se torna 

ainda mais amplo se encararmos alguns acontecimentos remotos 
com os olhos do nosso tempo – onde as nossas modernas 
conquistas tecnológicas poderiam certamente explicar muitos dos 
obscuros fatos do passado: 
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O Popol-Vuh, livro sagrado dos Maias, dizia que “os deuses 
conhecem o Universo, A FACE REDONDA DA TERRA e os 
quatro pontos cardeais”. Os esquimós, por sua vez, têm nas suas 
mais remotas tradições o registro que “as primeiras tribos foram 
levadas para o norte por deuses com asas de bronze”! 

 
Já os Peles-vermelhas, índios que ainda habitam o território 

norte-americano, dizem que em tempos muito recuados os 
“Thunderbirds” – o que literalmente significa “pássaros do trovão”- 
trouxeram o fogo e os frutos para a sua civilização. Muito antes 
disso, no oriente, a coletânea de livros sagrados denominada 
Estâncias de Dyzian, cuja idade remonta há milhares de anos, 
concorda com aquela afirmação dos distantes índios americanos ao 
afirmar que “os frutos e os grãos foram trazidos à Terra, DE 
OUTROS PLANETAS,  pelos Senhores da Sabedoria, no próprio 
interesse do que eles REGIAM” 

 
Ainda na tradições tibetanas, os livros sagrados estão 

repletos de citações que envolvem objetos que se deslocavam nos 
céus, denominados “pérolas celestes”. Como se não bastasse, na 
antiga Índia os tratados históricos, igualmente milenares, tornam-se 
ainda mais reveladores: 

 
Mahabharata, Ramayana, Samarangana e Sutradhara, por 

exemplo, descrevem detalhadamente os chamados VIMANAS, os 
carros do sol, os veículos do céu e, também, os pássaros de fogo. 
Segundo esses antiqüíssimos tratados, escritos por cronistas e 
historiadores que jamais poderiam ter compreendido uma 
tecnologia mais avançada do que a da sua própria época (que por 
sinal era nenhuma!), aqueles máquinas “podiam se deslocar 
através da água, da terra, pelos ares e, principalmente, até os 
mais distantes planetas! 

 
 
Os VIMANAS, ainda segundo aqueles livros, serviam aos 

objetivos militares e meios de transporte em geral. Tinham 
formatos esféricos e eram propulsionados através do mercúrio 
líquido. Atingindo velocidades extraordinárias essas máquinas 
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“lançavam chamas aos céus nos seus deslocamentos, 
iluminando-o como um segundo sol”! 

 
Ao examinarmos esses antigos tratados, temos a nítida 

impressão de folhear uma literatura técnica contemporânea, pois 
ficamos diante de alusões a trajetórias ondulantes, ventos 
propulsores e, surpresa!, aterrissagens e decolagens verticais – bem 
como a capacidade de uma nave voadora se imobilizar no espaço! 

Espantoso sim, mas não é tudo. Essas máquinas que hoje, 
sem a menor sombra de dúvida, chamaríamos de UFOs, OVNI ou 
DV, possuíam, segundo aqueles antigos cronistas, a faculdade de se 
tornarem invisíveis e se deslocarem no mais absoluto silêncio. 

 
Mas os tripulantes dessas misteriosas naves não se 

limitaram apenas à mera exibição das suas qualificações 
tecnológicas. Os livros antigos e sagrados vão, porém,  muito mais 
longe do que isso: O Mausola Parvan descreve com incrível 
profusão de detalhes a utilização de armamentos talvez mais 
poderosos do que aqueles hoje à disposição das nossas grandes 
potências mundiais: 

 
A descrição diz respeito a um conflito bélico entre dois 

povos, precisamente os Vrihnis e os Andhakas. De uma dessas 
máquinas celestes partiu aquilo que foi descrito como “uma arma 
desconhecida semelhante a dez mil sóis que levantou-se com 
infinito fulgor e envolveu a cidade, destruindo em cinzas as duas 
raças” 

 
Enfim, um verdadeiro massacre que naqueles tempos 

somente poderia ter sido efetuado com tamanha potência e rapidez 
mediante o emprego de uma arma nuclear (ou talvez melhor que 
isso) que teoricamente jamais poderia ter existido na antigüidade! 
O certo é que, alguém interveio na briga e acabou definitivamente 
com ela, através do método mais rápido: simplesmente eliminado 
os contendores!  

 
Em um outro livro, o já mencionado Mahabharata, é 

descrito com riqueza de detalhes um conflito semelhante, ocorrido 
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igualmente na antiga Índia: “a explosão daquela arma fazia o 
mundo queimar pela sua incandescência. Fortes ventos 
começavam a soprar; um silêncio profundo descia sobre o mar. 
No continente a água fervia e os animais morriam, ao correrem 
em busca de abrigo contra o terrível ataque. Todo o ser vivo 
tornava-se pálido e fraco; os cabelos e as unhas caíam e os 
cadáveres, mutilados pelo horroroso calor, não mais pareciam 
gente. As florestas queimavam e os inimigos eram ceifados” 

 
Não é mesmo surpreendente a precisão dos detalhes, 

relatados pelo milenar cronista? Um sobrevivente de Hiroshima ou 
Nagasaki descreveria melhor aquilo que tivera o desprazer de 
presenciar? 

 
Os próprios relatos bíblicos continuam bastante ricos 

quando se trata de citações semelhantes e que, como sempre, 
denotam uma acintosa interferência nos rumos da nossa História. 
No Segundo Livro de Reis, por exemplo, podemos constatar no 
Versículo 35 do capítulo 19, outro estranho ataque promovido pelo 
“Anjo do Senhor”: 

 
“Sucedeu que naquela mesma noite saiu o Anjo do senhor, e 

feriu no arraial dos assírios a cento e oitenta e cinco mil deles: e, 
levantando-se pela manhã cedo eis que todos eram corpos mortos” 

 
Foram intervenções tipicamente militares e por demais 

evidentes. Quem quer que se utilizasse daquela avançada 
tecnologia bélica sabia muito bem o que estava fazendo. E 
certamente obedecia a algum propósito bastante definido! 

 
Fica tudo ainda mais esclarecedor, quando na mesma 

Bíblia, precisamente em Isaías, Capítulo 13, Vs. 4 e 5, o cronista 
fala da existência de  “um Senhor dos Exércitos, que passa em 
revista o exército da guerra e que vem de uma terra longe, 
DESDE A EXTREMIDADE DO CÉU e o seus rostos são rostos 
flamejantes” 
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Efetivamente, o tal “exército da guerra” esteve muito 
atuante na nossa mais remota antigüidade. Não devemos esquecer a 
chamada “Glória do Senhor” e a sua fiel “nuvem” que, na época 
do Êxodo, tomou ostensivamente o partido do patriarca Moisés e 
dos seus seguidores que fugiam do Egito, aniquilando 
implacavelmente os exércitos do faraó, talvez Ramsés II. E ainda se 
deu ao luxo de “abrir” as águas do oceano para que a travessia 
fosse feita em segurança pelos retirantes!  

 
A tudo isso se somaria alguns episódios marcantes, bem 

como outras igualmente enigmáticas passagens –como por exemplo 
a destruição das muralhas de Jericó, quando os “anjos” forneceram 
uma “trombeta” cujas vibrações, certamente ultra-sônicas, as fez 
ruir fragorosamente! 

 
Numa lista até bastante extensa, muitos outros 

acontecimentos intrigantes e bastante reveladores povoam as 
antigas crônicas dos historiadores e filósofos, tais como Plínio, 
Plutarco, Temístocles, Lycosthenes, Tito Lívio e outros. 

 
Em 670 A.C. um tal “anjo do senhor”, que certamente foi 

uma nave celeste, destruiu em uma batalha todo o exército de 
Senaqueribe. 

 
Segundo Volsínios, em 508 A.C, objetos voadores que 

foram denominados “clipeis ardens” (escudos ardentes), pairaram 
sobre a cidade de Bolsena para, logo depois, deixá-la totalmente 
destruída através de “raios caloríficos”! 

 
Já em 480 A.C, na Grécia, “luzes celestes”  ajudaram a 

destruir a frota invasora do conquistador Xerxes durante a famosa 
batalha de Salamina. Ao que se deduz, Esparta não era 
decididamente a favorita dos tripulantes dessas enigmáticas 
máquinas voadoras do passado: no ano de 394 A.C, aquilo que foi 
descrito como um “feixe celestial” desceu sobre a cidade de Cnido 
e favoreceu a total derrota das tropas espartanas. Alguns anos 
depois, precisamente em 372, sob a forma de uma “tocha brilhante” 
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colaborou decisivamente para a queda definitiva de Esparta, 
participando ativamente da batalha! 

 
Também em 405 A.C. Plutarco escreveu que duas “estrelas 

gêmeas” surgiram do céu para combater na guerra de Peloponeso, 
dessa feita destruindo a frota ateniense e assim propiciando a 
vitória do general espartano Lisandro.  

 
Em 344 A.C., dessa feita na Sicília, outra “tocha celeste” 

favoreceu a vitória do general Timoleonte contra os cartagineses. 
Os relatos são abundantes e talvez o mais revelador de todos seja 
aquele que diz respeito às conquistas de Alexandre O Grande, 
personagem histórico que parece ter sido o mais ajudado e que, 
talvez devido a isso, conseguiu a proeza de em apenas 10 anos 
conquistar e submeter todo o mundo conhecido! 

 
Em 322 A.C, na cidade de Tiro, Fenícia, durante o cerco 

que esse macedônio promovia, nada menos que “cinco escudos 
voadores, voando em formação triangular” (palavras do cronista 
da época!), tomaram parte dos combates. Desses objetos, sendo um 
dotado de grandes dimensões e os outros menores, “partiram 
vários raios que desfizeram as muralhas como se fossem feitas de 
lama, possibilitando a invasão da cidade”. Naquilo que parece ter 
sido uma estratégica cobertura militar, o cronista se refere ao fato 
de que os tais “escudos voadores” ficaram pairando até que fosse 
totalmente consumada a vitória de Alexandre. E além de tudo os 
classificou, em um outro combate vencido por Alexandre,  como 
“grandes discos de prata brilhante que vomitavam fogo à sua 
volta”! 

 
Em 216 A.C, na batalha travada entre romanos e 

cartagineses, vários objetos celestes com formatos de “navios”, 
dentro dos quais podiam ser distinguidas “formas humanas 
brancas”, ficaram pairando por durante toda uma noite, como a que 
observar os acontecimentos. Já no Mar Negro, em 372 A.C , os 
exércitos romanos foram diretamente ajudados por um “objeto 
flamejante” que, vindo do céu, destruiu inteiramente os soldados de 
Mitríades. Também na Tessália, já no ano 48 A.C, durante o 
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conflito entre César e Pompeu, uma “grande luz” brilhou no céu e 
uma “tocha saída dela” se abateu sobre o exército de Pompeu, 
destruindo-o. 

 
Aquilo que parece ter sido um míssil, destruiu em 73 A.C. 

as tropas de Mitríades quando se preparavam para combater os 
romanos sob o comando do cônsul Lúculo, próximo ao Mar Negro. 
O cronista descreveu que “de repente o céu se abriu e viu-se um 
enorme objeto flamejante cair entre os dois exércitos. Tinha a 
forma de um jarro de vinho e era da cor do chumbo fundido” 

 
Também, de acordo com as fortes evidências, um poderoso 

artefato nuclear, muito possivelmente um míssil,   destruiu 
completamente as cidades devassas de Sodoma e Gomorra, nos 
tempos bíblicos. Ao que tudo indica teria sido uma represália aos 
pederastas da cidade que tentaram atacar e manter relações sexuais 
com dois “anjos” que andavam por aquelas bandas precisamente 
visitando a casa de Lot, o único justo das redondezas, e que chegou 
a oferecer as suas duas filhas virgens aos tarados em troca da 
iminente sodomização dos “filhos do céu”. Ao revidarem a essa 
investida os tais visitantes, segundo ainda o que nos diz a Bíblia, 
reagiram à altura “cegando inapelavelmente todos aqueles que 
estavam à porta” . Logo a seguir, como se sabe, Lot e a sua família 
foram orientados a fugir para as montanhas (ainda hoje o único 
lugar seguro contra as radiações nucleares) e a não olharem para 
trás (visto qualquer um que olhe diretamente para uma explosão 
nuclear ficar irremediavelmente cego!), pois caso contrário também 
seriam “arrasados”. E foi precisamente isso que aconteceu com 
aquelas cidades, pois o “fogo DESDE O CÉU fez subir uma fumaça 
grossa da terra, como a de um forno de calcinação”!   

 
Aliás, por toda a antigüidade e também no Antigo Egito e 

até mesmo na capital do poderoso Império Romano, os tais 
“escudos voadores” eram presença constante. 

 
No reinado de Tutmés III, XVIII Dinastia Egípcia, os 

hieróglifos viajaram através dos tempos no Papiro Tuli, relatando-
nos exatamente isso: 
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“No ano 22, do terceiro mês de inverno, na sexta hora do 

dia, o escriba da Casa da Vida reparou que um círculo de fogo 
estava chegando dos céus e se quedou ajoelhado. Foram dizer ao 
faraó o que ocorria. Sua majestade estava meditando sobre o que 
ali sucedia. E essas coisas foram se tornando mais numerosas nos 
céus do que antes. Brilhavam mais intensamente do que brilhava o 
sol e se estendiam além dos limites dos quatro pilares do céu. O 
exército do faraó foi ver o que era, e ele foi junto. Depois da 
refeição da tarde aqueles círculos de fogo subiram muito alto nos 
céus e seguiram rumo ao sul....” 

 
 
 Outras diversas inscrições hieroglíficas e as antigas 

crônicas freqüentemente os relatam como prodígios celestes. Mas o 
quê exatamente se pode deduzir de tudo isso? Não terá sido, 
certamente, por mera diversão ou simpatia pura e simples que os 
tripulantes dessas máquinas tomaram partido especificamente de 
um dos lados dos contendores nas batalhas. Não se pode deixar de 
associar um fato ao outro: nessas visitas existiam propósitos bem 
definidos por detrás de todos esses insólitos eventos. Propósitos 
estes que, em algumas, senão todas, circunstâncias,  efetivamente 
contribuíram para mudar os rumos da História! 

 
São, é claro, antigos relatos que muitos céticos tendem a 

considerar como simples lendas. Mas até que ponto as lendas 
seriam realmente lendas? Não foi exatamente acreditando nelas que 
Heinrich Schliemann trouxe à luz em 1870 as ruínas de Tróia, 
contrariando todos os negadores oficiais? 

 
Seria então uma lenda, ou uma simples brincadeira, aquilo 

que, por exemplo, ficou registrado no diário de bordo do navegador 
Cristóvão Colombo e que os tratados convencionais de História se 
recusam a divulgar pelo fato de ser por demais fantástico? 

 
Exatamente quatro horas antes de descobrir as terras da 

América, um objeto brilhante veio do céu e mergulhou no mar, 
bem próximo da sua caravela, e seguiu à sua frente, por debaixo 
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d’água, guiando-a  através da sua intensa luminosidade até o local 
preciso em que se encontravam aquelas terras inexploradas? 
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NAZCA 

SINAIS ESTRANHOS PARA O ESPAÇO SIDERAL 

 

 

 

 

No Altiplano dos Andes, bem ao sul do Peru, situa-se um 
dos maiores mistérios de toda a Terra: 

 

O chamado Planalto de Nazca, que se estende por uma área 
com nada menos que 900 quilômetros quadrados, ostenta um painel 
surrealista e além de tudo impressionante, literalmente coberto de 
misteriosos desenhos, gravados em relevo e que retratam as 
gigantescas figuras de coisas que decididamente não existem no 
nosso mundo. Como se fossem cenas de um planeta desconhecido! 

 

Estranhos pássaros, alguns com cabeças de serpentes, outros 
que lembram colibris e papagaios; peixes exóticos; coisas que 
parecem baleias e orcas; um impressionante demônio-gato; lagartos  
e vários tipos de curiosos répteis; flores bizarras; símbolos 
geométricos complexos; estrelas; pistas longitudinais que parecem 
os nosso aeroportos, sendo que uma delas percorre nada menos que 
65 quilômetros; uma colossal e lindíssima aranha; “duendes” com 
nove dedos; e outras incontáveis coisas mais, fazem parte 
integrante daquilo que se convencionou chamar de “O Maior 
Zodíaco de Toda  a Terra”. 

 

Sim, porque não existindo explicação mais lógica, alguns 
pesquisadores e estudiosos acreditam que se trate da representação 
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de constelações. Só que tais constelações não são as que fazem 
parte do firmamento terrestre! São imagens que parecem 
verdadeiramente ter vindo de outro mundo. 

 

Isso pelo fato de que os gigantescos desenhos estilizados 
somente são discerníveis do alto, e quanto mais alto melhor! Quem 
porventura esteja no solo, naquele local ermo possuído por um 
silêncio mortal e desabitado há milênios, somente verá enormes 
sulcos sem qualquer sentido. A coisa muda de figura quando, 
porém, alguém tripula uma máquina voadora e se depara com o 
estonteante mistério. 

 

Aliás, os chamados Geoglifos de Nazca ficaram 
desconhecidos desde a mais remota antigüidade e somente foram 
descobertos em junho de 1939, quando sobrevoados pelo atônito 
piloto Paul Kosok. Mais recentemente, contudo, uma outra 
surpresa:  quando se pensava que Nazca já tinha sido totalmente 
identificada,  em 1984 um outro piloto, precisamente Eduardo de 
La Torre, quando efetuava um vôo de ultraleve, penetrou sem 
querer em uma área inexplorada e se deparou com dezenas de 
outros estranhos desenhos, dessa feita contendo estranhos rostos, 
outros desconhecidos animais e certos tipos de vegetais não  
inteiramente identificados – todos dotados de magníficas 
colorações, dentre as quais predominam o marrom, o violeta e o 
branco! 

 

Não existe a menor dúvida que as bizarras figuras foram 
especificamente produzidas como uma espécie de balizamento, ou 
sinais demarcatórios, para quem da Terra se aproximar vindo do 
espaço exterior, pois há cerca de nove mil anos, ou mais,  (quando 
se acredita tenham sido feitos), não existiam aeronaves na  Terra – 
pelos menos as criadas pela mão do homem! 
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O mais fantástico de tudo, porém, é que  uma desconhecida 
civilização qualquer  jamais as poderia ter elaborado a partir do 
solo, pois isso seria humanamente impossível. Nazca foi 
literalmente gravada DO ALTO e quanto a isso não resta a menor 
dúvida! 

 

E, diga-se de passagem, através de recursos que a 
tecnologia do nosso Terceiro Milênio ainda nem sonha em possuir! 
Não se pode mesmo pensar em outra coisa: como poderiam ser 
gravadas a partir do céu figuras tão perfeitas e simétricas, a não ser 
através de um tipo muito especial e desconhecido de pantografia a 
raios lasers, ou talvez, quem sabe, infinitamente melhores do que 
eles?  

 

E quem poderia voar e além de tudo possuir tal tipo de 
tecnologia no nosso mais remoto e esquecido passado? A resposta 
parece ser exatamente aquilo que dizem as lendas dos atuais 
habitantes das regiões mais baixas quando afirmam solene que “Os 
deuses viveram outrora sobre a Terra e aqueles sinais foram 
feitos para guiar, do solo, os homens-voadores milenares”! 

 
A extraordinária conservação dessas insólitas imagens 

talvez se deva ao fato de que naquele deserto planalto não chova há 
cerca de mil anos! Somente os ventos que de vez em quando 
fustigam aquelas grandes altitudes não foram suficientes para 
sequer mascará-las através de tanto milênios sem conta. 

 
Bem distante dali, precisamente na região de Paracas e 

encimando a Baía de Pisco, um gigantesco símbolo com 143 
metros de comprimento foi gravado na montanha através das 
mesmas técnicas e aponta diretamente para o planalto de Nazca, 
como se fosse um sinal indicativo da sua direção! 

 
Trata-se do enigmático “Candelabro dos Andes”, outra 

obra-prima de uma engenharia desconhecida  e igualmente dotada 
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de milhares de anos de idade. Tudo é, portanto,  mistério e 
assombro naquelas regiões ainda pouco exploradas do território 
peruano. 

 
Notadamente quando se sabe que pelas proximidades foram 

encontradas certas múmias muito antigas,  dotadas de 
características, digamos, especiais: em um jazigo acidentalmente 
descoberto por Julio Tello, algumas delas tinham as cabeças muito 
altas, exageradamente longas, quase cônicas, e as nucas 
literalmente planas! 

 
Criaturas estranhas? Obviamente sim. Mais estranho ainda, 

contudo, foi o fato de elas desaparecerem misteriosamente em 
1974,  oficialmente consideradas como “roubadas”.  E por sua vez 
os teóricos podem dizer o que quiserem das linhas maravilhosas de 
Nazca, inclusive aqueles que, negando todas as gritantes evidências 
e não podendo explicar aquilo que fingem não entender, pretendem 
que elas tenham sido traçadas do solo mesmo, por indígenas muito 
antigos e que por sinal não sabem dizer quais são.  

 
Mas, em contraposição, o nosso estimado vizinho, o  povo 

peruano,  sabe muito bem que isso não corresponde à verdade. 
 
Tanto que uma importante companhia aérea daquele país, 

referindo-se ao estonteante mistério daquele planalto, chegou até a 
divulgar na mídia os seus serviços, através de uma interessante 
propaganda que dizia: Voe pela Aeroperu, talvez a companhia 
aérea mais antiga do planeta! 
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No altiplano dos Andes, as figuras de Nazca  desafiam a  

compreensão  pelo  fato de somente  se tornarem discerníveis 
do alto. A aranha, o colibri e uma imensa  pista são  apenas 
uma pequena parcela das coisas ainda mais espantosas que ali 
se fazem presentes. Quem produziu tal façanha na mais remota 
antigüidade e através de quais técnicas, eis o mistério! 
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Encimando a Baía de Pisco, o gigantesco Tridente dos Andes 
aponta para O Planalto de Nazca e as suas enigmáticas figuras.  
Como e através de que técnicas puderam fazer isso na mais 
remota antigüidade, é  um denso  mistério. 
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O HOMEM, 

UMA CRIATURA ESTRANHA NA TERRA 

 

 

 

Nós, os representantes da raça que a ciência classifica como 
Homo Sapiens, fomos verdadeiramente criados à imagem e 
semelhança de alguém! 

 

Os cientistas de vanguarda já estão plenamente convencidos 
disso, pois nada se encaixa naquilo que os carcomidos dogmas, 
bem como os empoeirados tratados oficiais tentam nos impingir. 
Dizem eles que fomos feitos de uns pedaços de costelas ou ainda 
que descendemos dos primatas, de acordo com a Teoria da 
Evolução, mas teria sido mesmo assim? 

 

Na verdade, em matéria de supostos ancestrais estamos 
muito bem servidos. Nosso ramo original teria sido uma criatura 
conhecida como Australophitecus, criaturas que provavelmente 
eram canibais e habitariam esparsamente alguns continentes, isso 
após o chamado Período Plistoceno,  em uma época que se situaria 
há cerca de 700 mil anos. Logo depois teriam surgido os 
Pitecantropos Erectus, já no Plistoceno Médio, há cerca de 500 mil 
anos. Os teóricos afirmam que se tratava de seres bestiais e 
peludos, bem semelhantes aos gorilas. 

 

A seguir surgem os homens de Neandertal, dotados de 
postura ereta, grande capacidade cerebral  e já se utilizando de 
toscas  ferramentas, cujos sucessores seriam os chamados Homens 
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de Piltdown. De evolução em evolução, seguem-se os Cro-
Magnon, dotados de elevada estatura e, segundo a ciência, bastante 
evoluídos. 

 

Neste período, denominado Paleolítico Superior, teriam 
surgido outras ramificações tais como os Homens de Chancelade e 
Grimaldi, todos dotados, dizem, de elevada organização social que 
veio a atingir o seu clímax no Período Neolítico, marcado por 
“considerável metamorfose cultural”. 

 

Charles Darwin, autor de um trabalho publicado em 1859, 
denominado “A Origem das Espécies”, é considerado o pai da 
teoria evolucionista, por sustentar que a nossa raça  evoluiu de uma  
forma  primata rudimentar, passando pelos símios até chegar ao 
homem atual. 

 

Contudo, aquilo que representa o chamado “Elo Perdido”, 
ou seja,  o ser intermediário entre o macaco e o Homo Sapiens, 
nunca foi e tampouco será encontrado! O estudo dos fósseis 
derruba essa teoria, pois a ciência já constatou que não existem na 
natureza evoluções aos saltos  e tampouco aquelas que 
possibilitam uma espécie se transformar em outra! 

 

Em TODAS as espécies conhecidas, nunca foram 
detectadas formas intermediárias, muito menos naquela do Homo 
Sapiens! Os cientistas, pelo contrário, verificaram que o homem 
moderno surgiu repentinamente nos fósseis, como que vindo do 
nada – ou quem sabe literalmente caído do céu! 

 

Recentes pesquisas demonstraram, por sua vez, que todas as 
coisas que nos impingem não correspondem à verdade. Até mesmo 
deslavadas fraudes foram montadas para dar crédito às teorias 
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oficiais: um certo crânio, declarado em 1912 como sendo o vestígio 
do Homem de Piltdown, nada mais era do que uma grotesca 
montagem produzida a partir de ossos humanos combinados com 
outros de símios e até mesmo gesso. Durma-se com um barulho 
destes! 

 

O do Australopithecus (mais um dos nossos ilustres 
“ancestrais”) nada mais era do que o crânio de um símio. Em uma 
certa época já tentaram até, mediante a simples exibição de alguns 
poucos dentes, atribuí-los ao Elo Perdido! 

 
Quanto aos restos encontrados, atribuídos ao Homem de 

Neandertal, sempre descrito nos tratados oficiais como uma 
criatura peluda e atarracada, provou-se que pertenciam a uma 
criatura bastante humana....Atacada por artrite! E segundo os 
cientistas, os verdadeiros representantes daquela raça  (por sinal 
altos e bem nutridos) poderiam andar pelas ruas das nossas grandes 
cidades praticamente despercebidos em meio à multidão, de tão 
aprimorados que eram. Já os Cro-Magnon, apesar de alguma 
semelhança com o homem moderno, não foram de maneira alguma 
os nossos ancestrais. Não existe nenhuma semelhança morfológica 
ou genética! 

 

Muito pelo contrário, eles foram contemporâneos dos 
Neandertal . Essas duas espécies distintas, aliás, conviveram juntas 
por bastante tempo na face da Terra e, assim como os grandes 
animais do passado, foram varridos do mapa para repentinamente 
dar lugar ao Homo Sapiens, isso há cerca de 30 mil anos! 

 

E para total desespero dos tradicionalistas e dos 
conformistas, em meados do ano 2000 cientistas e antropólogos 
mais destemidos vieram a público revelar que alguns de nós, os 
representantes da raça Homo Sapiens,  precisamente os tais que 
surgiram repentinamente no cenário terrestre, teriam “cruzado” (um 
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romance ancestral!) com aqueles que diziam ser o seu parente 
extinto, precisamente os Neandertalenses, pois os exames 
procedidos em supostos - e além de tudo misteriosos - fósseis 
híbridos recentemente encontrados provam de maneira concludente 
que houve até uma descendência misteriosa naqueles tempos mais 
recuados e nebulosos, ou muito provavelmente experiências 
muito precisas efetuadas sabe-se lá por quem! 

 
Está definitivamente provado que os chamados Homo 

Sapiens arcaicos nunca foram macacos e tampouco emitiam 
grunhidos e habitavam toscas cavernas.  Os Neandertalenses, pelo 
contrário, além de conviverem com eles também foram 
contemporâneos de outra misteriosa raça, denominada Homo 
Heidelbergensis, recentemente descoberta e cujas técnicas de 
reconstituição forense permitiram concluir que tinham testa e 
queixo curto assim como os Neandertais e eram criaturas muito 
robustas e evoluídas –da mesma foram desaparecidas 
misteriosamente do cenário terrestre para dar lugar definitivo a uma 
nova raça, a nossa.  

 
Aliás, em dezembro deste mesmo ano a revista Nature 

publicou uma pesquisa na qual os cientistas afirmam que diversas 
espécies de homens conviveram há cerca de 52 mil anos, porém 
declaram-se impotentes para explicar como as outras formas foram 
extintas, permanecendo apenas a NOSSA! 

 

Tudo leva a crer, e não existe explicação mais lógica, que 
nós somos os apurados resultados dessas experiências genéticas 
realizadas em tempos muito recuados e que transformaram as 
toscas criaturas que habitavam a Terra em seres à imagem e 
semelhança dos seus criadores! Não está de todo descartada a 
hipótese de uma verdadeira miscigenação, ocorrida entre os 
chamados “deuses” que aqui chegaram e as criaturas originais do 
planeta Terra, assim como os livros sagrados e tradicionais, além 
das mais diversas lendas, o atestam. E os misteriosos fósseis 
híbridos do ano 2000 comprovariam isso, principalmente um deles 
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denominado “O  Menino de Lapedo”, o fóssil de uma criança, 
descoberto em Portugal,  cuja idade oscila em cerca de 24.500 
anos! 

 

Como se não bastasse tudo isso, os cientistas até já admitem 
que NÓS tenhamos herdado genes dos Neandertais o que, na pior 
das hipóteses, viria a comprovar a miscigenação, tenha sido ela  
acidental ou experimental! 

 

Por outro lado, a ciência hoje nos prova que as coisas vivas 
somente se reproduzem de acordo com a sua própria espécie, não 
existindo a possibilidade de mutação de uma espécie para outra. 
Isso quer dizer que um macaco jamais chegará a se tornar um 
homem e muito menos que existam os chamados “elos” entre 
animais e homens que separem esse tipo de metamorfose, que se 
acaso existissem seriam, além de letais, uma verdadeira aberração 
– impossível e absolutamente contrária a todas as leis naturais!  

 

E a criatura humana, assim como nos mostram as 
evidências, seria uma presença constante em todos os planetas do 
Universo em que existam condições para o seu desenvolvimento. 
Podem variar as formas, mas o conteúdo, de acordo com as 
variações ambientais,  sempre será o mesmo 

 

Sempre valendo a pena lembrar, se a mistura homem com 
animais fosse mesmo viável uma das espécies teria que 
forçosamente desaparecer para dar lugar à outra. Em suma, hoje em 
dia não poderíamos, quando em visita ao zoológico, mostrar os 
macacos aos nosso filhos e netos... Pois eles teriam sido eliminados 
da face da Terra!  
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Como nesse ponto a recíproca também se torna verdadeira, 
se os primatas tivesse de fato evoluído tanto, os homens não 
existiriam e, quem sabe, um macaco teria escrito este livro! 

 

 
 

 
 
A mais grosseira farsa que se conhece, pretende que o Homo 

Sapiens descenda dos primatas. Hoje a Ciência  
verdadeiramente séria tem provas muito  concludentes em 
contrário. O homem atual surgiu repentinamente na face da 
Terra e a sua verdadeira origem torna-se um denso mistério. 
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EGITO A HERANÇA DOS DEUSES DISTANTES 

 

 

 

 

 
Terra mística, fascinante e misteriosa, até hoje a herança 

que nos foi legada pela espantosa civilização que habitou o Antigo 
Egito, a mais duradoura dentro da nossa História, causa assombro e 
perplexidade. 

 

De fato, ali parece ter sido o reduto final dos antigos deuses, 
ou seres extraterrestres muito evoluídos, que inegavelmente 
estiveram presentes e atuantes desde os primórdios deste nosso 
pequeno planeta.  

 

Oficialmente, o que temos a respeito dessa incrível 
trajetória são os relatos de antigo historiadores, tais como Heródoto 
e Plutarco, que em passagem por aquelas terras trouxeram um 
pouco de luz ao seu conhecimento, ainda que parcial, estabelecido 
até os dias atuais.   

 

Deve-se, porém,  ao sacerdote egípcio Maneton uma relação 
cronológica de soberanos, escrita em grego por volta do ano 305 
A.C, até hoje aceita e que indica a História conhecida do Egito ter 
atravessado um período de 30 Dinastias, tendo a partir daí a sua 
esplendorosa  e fantástica civilização declinado e perecido 
culturalmente em razão das invasões e domínios perpetrados pelos 
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macedônio, gregos, romanos e finalmente pelos povos de origem 
muçulmana. 

 

O próprio Maneton, que por sinal obteve essas informações 
nos registros preservados nos templos e santuários herméticos,  
revelou na sua cronologia histórica que antes de surgir a Primeira 
Dinastia, que teve Menés como o primeiro dos faraós, houvera o 
chamado Período Pré-Dinástico e anteriormente a ele um certo 
“governo dos reis divinos, que seriam filhos dos deuses vindos do 
oeste” que propiciara a elevada organização social e o 
desenvolvimento daquela civilização. 

 

Esse chamado “governo dos reis divinos”, aliás, coincide 
com o afundamento da Atlântida, obviamente situada a oeste das 
terras do Nilo, ocorrido há cerca de 12 mil anos atrás. 
Espantosamente, sabe-se que o território ocupado pelo Antigo 
Egito era povoado apenas por pastores nômades e seres esparsos, 
bárbaros e entregues à mais sombria das ignorâncias. Um dos 
maiores enigmas da História é precisamente como e além de tudo 
repentinamente surgiram as enormes edificações, os precisos 
conhecimentos de medicina, engenharia, astronomia, e também a 
impressionante organização social e material, além de leis e 
estruturas de governo muito bem elaboradas. 

 

Um tipo de evolução que jamais ocorreria aos saltos! 

 

A Grande Pirâmide de Gizé, ainda hoje um prodígio de 
conhecimento velado, não foi decididamente obra do faraó Queóps, 
da IV Dinastia Menfita, assim como Heródoto escreveu baseado 
apenas nas suas suposições.  
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Construída indiscutivelmente por uma civilização que 
precedeu à egípcia, esse colossal monumento ergue-se desafiador 
com seus 147 metros de altura, revelando-nos a cada dia que passa 
mais e mais surpresas que denotam a utilização de uma fantástica 
tecnologia, a qual forçosamente se fez necessária para construí-la. 
Por sinal uma tecnologia  ainda hoje sequer disponível ou mesmo 
sonhada pela nossa moderna ciência! 

 

Com  efeito, esse enigmático monumento revela 
conhecimentos matemáticos e astronômicos por demasiadamente 
fantásticos para se tratar de mera coincidência, ou mesmo denotar a 
utilização de técnicas impossíveis de estarem disponíveis, ou ao 
alcance, da Quarta Dinastia, que se situou por volta do ano 3766 
A.C. 

 

Nela, mais de dois milhões e trezentos mil blocos de 
maciças pedras perfeitamente ajustadas, pesando cada uma delas 
dezenas de toneladas (a maioria delas 2,5  e as dos blocos angulares 
com 15 t!) e repletas de galerias internas  (somente a da Câmara do 
Rei com 47 metros de extensão!), culminam em um monumento 
cujas faces são orientadas com absoluta precisão para os pontos 
cardeais. Aqueles que a construíram sabiam a correta distância da 
Terra ao Sol, uma vez que a sua altura, se multiplicada por um 
milhão nos fornecerá essa resposta. E estando situada sob o 
paralelo 30, demarca com exatidão a divisão geográfica dos 
continentes no globo terrestre! 

 

Essa obra verdadeiramente monumental e sobretudo fora da 
sua época e do seu tempo, tem um volume total estimado em 
2.592.100 metros cúbicos. Acima da citada Câmara do Rei, 
considerada uma obra única na história da arquitetura, acham-se 
nada menos que nove outras lajes de granito, formando o teto, e 
que pesam ao todo mais de 400 toneladas, visando a sustentar a 
imensa carga sobreposta! 



88 

 

E isso, porém, não é tudo: a área da sua base se dividida por 
dois e o seu perímetro dividido pelo dobro da sua altura resultam 
no número 3,141519,  que representa “PI” até a sua quinta casa 
decimal. As medidas da chamada “Câmara do Rei” indicam com 
precisão o nosso ano solar de 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 24 
segundos! Por sua vez, os lados da sua base indicam a duração 
exata  do ano bissexto, Essa pirâmide foi confeccionada através de 
uma medida-padrão, classificada como “polegada piramidal”. Se 
somarmos o número de polegadas piramidais componentes das 
diagonais da sua base, obteremos a precisa medida do ano zodiacal. 
E se acaso viermos a multiplicar uma polegada piramidal por cem 
mil milhões, estaremos diante da correta longitude percorrida pela 
Terra sobre sua órbita em um período de 24 horas! 

 

Para adensar ainda mais o mistério, não se sabe como na 
mais remota antigüidade aquelas pedras foram talhadas ou mesmo 
transportadas para quase 150 metros de altura (o que seria 
equivalente a um dos nossos modernos edifícios de 50 andares!). 
Está provado que, para a sua construção, o globo terrestre foi 
telemetrado DO ALTO, obviamente através de máquinas voadoras! 
Suas pedras aliás, não vieram das pedreiras de Mocatán, ou Thura, 
assim como diz a ciência oficial mas, sim, e disso existem fortes 
evidências, teriam sido provenientes da...América do Sul! Tipos de 
granitos jamais encontrados no Continente Africano! Como, pois, 
chegaram até lá é outro mistério.  

 

A Tradição zelosamente guardada nos santuários secretos 
pelos altos iniciados egípcios, nos diz que a sua construção data da 
época em que Alpha Polaris era a nossa estrela polar, ou seja, 
31.500 anos atrás, quando a antiga civilização egípcia na medida 
em que a conhecemos sequer existia. Diz ainda essa Tradição que o 
Egito foi, como já sabemos, uma colônia atlante, uma dentre tantas 
outras há cerca de 12 mil anos, e sempre demarcadas por dois 
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símbolos que denotavam a afiliação àquele perdido continente: a 
pirâmide e a esfinge! 

 

A esfinge, uma rara espécie de monumento que por si só 
suscita mistérios e evoca a imaginação, está também situada 
bastante próxima da Grande Pirâmide e contempla, desde milênios 
sem conta, o sol nascente. Ela representa a figura de um leão, 
dotado de cabeça humana e a sua idade é realmente tão remota que 
os próprios egípcios a desconheciam. Foi somente durante a XVII 
Dinastia que o faraó Tutmés IV a desenterrou das escaldantes 
areias do deserto, após ter um estranho sonho no qual uma “visão” 
revelou a sua existência, tendo então determinado que fosse 
escavada e trazida à superfície! Por sua vez, essa “visão”, segundo 
as crônicas da época, revelou ainda ao faraó que o monumento fora 
obra dos “distantes antepassados”. De fato, essa bizarra ocorrência 
está registrada em uma grande estela comemorativa, mandada 
erigir pelo soberano, e ainda hoje visível por entre as patas da 
esfinge. 

 
Essa mesma antiga Tradição nos dá conta que os sábios da 

perdida civilização atlante, ao perceberem o iminente cataclismo 
que viria a destruí-la, deixaram para a posteridade CÁPSULAS DO 
TEMPO, ou seja, locais secretos onde no futuro aqueles que a 
localizassem poderiam encontrar amostras da fantástica tecnologia 
que era pela sua perdida civilização largamente utilizada, bem 
como registros históricos e importantes mensagens para o futuro – 
isso somente quando os tempos estiverem propícios! 

 

Três dessas “cápsulas do tempo”  teriam sido deixadas  por 
aqueles sábios. A primeira no Egito; a segunda no Tibet e a terceira 
na América do Sul, todas demarcadas por um outro símbolo que 
além da pirâmide fazia parte integrante da sua civilização : a 
esfinge! 
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Efetivamente, no Egito a Esfinge demarca alguma coisa e 
não é absolutamente um elemento decorativo. Já foram mapeados e 
todavia ainda não explorados, certos túneis subterrâneos que dela 
partem, bem como os chamados “Túmulos de Campbell”, 
perfeitamente visíveis do ar e que possivelmente são imensas 
galerias de ventilação, situadas em grande profundidade e na parte 
anterior do monumento. 

Acredita-se que o elevado simbolismo transmitido pela 
Esfinge seja a transformação do homem do animal para a razão, da 
brutalidade ao espírito,  uma vez que o corpo da fera culmina na 
cabeça de um ser racional e pensante, contemplando com 
expectativa o horizonte, de onde vem a luz que o sustenta, numa 
clara alusão à necessidade imperiosa de Deus!  

 

O certo é que no Antigo Egito oficiou uma Grande Escola 
de Mistérios, mãe de todas as outras. Suas cerimônias de iniciação, 
de acordo com antigos registros, incluíam peregrinações por sob os 
túneis secretos da Esfinge que os interligavam às câmaras Grande 
Pirâmide. Recentemente, aliás, através de sofisticados e 
moderníssimos equipamentos de rastreio (tais como a gavimetria, 
radares, sonares e a magnometria), os cientistas descobriram que 
além das tradicionais câmaras já conhecidas e atualmente  pontos 
de atração turística, existem nada menos que quatro outras 
totalmente desconhecidas e inexploradas, repousando intocadas 
desde a remota construção dessa colossal pirâmide!  

 

Os cientistas franceses Gilles Dormian e Jean-Patrice 
Goidin, autores dessa sensacional descoberta, constataram ainda, 
precisamente em 1991, que cerca de 20 por cento da gigantesca 
estrutura da pirâmide estão elaborados em misteriosa cavidades, 
repletas de um tipo de areia que, além de ser ultra-filtrada, é 
enriquecida com diversos tipos de minerais INEXISTENTES NA 
TERRA! 
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Para aumentar ainda mais o espanto, constatou-se que junto 
à Grande Pirâmide, supostamente atribuída a Queóps, existem mais 
duas denominadas Quéfren e Miquerinos , construídas 
posteriormente, e que vistas do alto, estão posicionadas exatamente 
em alinhamento idêntico às estrelas da Constelação de Órion! 
Coincidência? Decididamente NÃO! 

 

Contudo, em se tratando dos enigmas apresentados pelo 
Antigo Egito, isso é apenas o princípio! Um outro espantoso 
mistério diz respeito à escrita hieroglífica, uma incrivelmente bem 
elaborada forma de comunicação visual e também, por sua vez,  
secreta. Efetivamente, sabe-se que os hieróglifos tinham um triplo 
sentido: o terceiro deles, mensagens cifradas tais como os nossos 
caracteres ASCII dos programas de computador, somente os altos 
iniciados sabiam interpretar! Um tipo de escrita certamente  não-
terrestre, pois sabe-se que em alguns destroços de OVNI 
acidentados (Caso Roswell, por exemplo, ocorrido em 1947) foram 
encontrados estranhos símbolos gravados em pranchas, 
incrivelmente semelhantes a eles! 

 

As múmias egípcias das antigas Dinastia tinham um tipo 
sangüíneo extremamente raro na Terra, precisamente, como 
constatou o dr. R.D. Conolly, variantes da classificação A2 do 
subgrupo MN. Desde as mais remotas eras, quando o Egito se 
encontrava, digamos, em estado “puro” sem sofrer as intervenções 
bárbaras e as invasões dos seus domínios, existia uma linhagem de 
soberanos que somente se perpetuava dentro da sua própria espécie, 
com uniões matrimoniais e sucessões sempre  dentro da mesma 
extirpe. De acordo com os exames procedidos em algumas múmias, 
essas criaturas apresentavam tipos físicos extremamente diferentes 
dos egípcios tradicionais: cabeças exageradamente grandes 
(disfarçadas com os vistosos toucados usados pelos soberanos, que 
aliás serviam mesmo para esconder esse fato das massas!), corpos 
desproporcionais, peles claras, até cabelos louros  e assim por 
diante. 
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Em síntese, o país era governado por uma raça estranha, 

sempre preservada pelos altos iniciados e sacerdotes dos antigos 
templos, sem que o povo sequer desconfiasse disso! 

 

Além dos prodígios arquitetônicos, já nos períodos pré-
dinásticos os egípcios sabiam a exata divisão do ano. Foram, além 
de tudo, experts em Matemática, Física e Astronomia pois 
conheciam as estrelas fixas, as constelações e alguns planetas. 
Cadeiras, mesas, espelhos, cosméticos, lâminas de barbear, 
fechaduras, esgotos sanitários  outras coisas que hoje utilizamos 
foram artigos Made in Egypt! Aliás, a invenção do vidro jamais 
pode ser atribuída aos fenícios. Estes copiaram essa tecnologia, 
muito tempo depois,  precisamente daquele país! 

 

A Medicina era prodigiosa. Existia uma escola secreta, no 
interior dos templos,  conhecida como A Casa da Vida, que 
preparava os profissionais desse ramo, desde crianças. Essa arte, 
dedicada aos deuses era verdadeiramente encarada como uma 
missão sacerdotal e nobre. No Antigo Egito os médicos divididos 
em várias especialidades, como também os hábeis cirurgiões, eram 
proibidos de clinicar particularmente, tendo os seus proventos 
garantidos pelo estado. 

 

Múmias muito antigas fariam babar de inveja os nossos 
mais hábeis cirurgiões e dentistas: várias delas apresentavam 
provas evidentes de complexas intervenções cirúrgicas, tais como 
trepanações, transplantes de órgãos (isso mesmo!), próteses 
incrivelmente perfeitas e suturas altamente complexas. 

 

Aliás, eles se utilizavam de antibióticos naturais, 
inventaram a anestesia através do ópio, o esparadrapo, as técnicas 
de suturas e até mesmo a vacinação, bem como instrumentos 



93 

cirúrgicos ainda hoje utilizados pelos profissionais do Terceiro 
Milênio. O Papiro Edwin Smith, por exemplo,  descreve nada 
menos que 48 casos de cirurgias ortopédicas, desde as lesões 
cranianas até as fraturas de coluna vertebral. Já o Papiro Ebers trata 
das técnicas de cirurgia óssea e diversas patologias internas! 

 

A química altamente complexa era, por seu turno, 
largamente praticada – notadamente na ourivesaria. Além disso, 
outro grande mistério é representado pela composição das tintas 
que foram usadas nos belíssimos murais que até hoje desafiam o 
tempo e ornamentam certas tumbas. Estão vívidos e brilhantes, 
como há milênios desde que foram produzidos pelos hábeis artistas. 
Comprovadamente, entraram na sua composição certos elementos 
extremamente raros, alguns desconhecidos, tais como um certo 
verde-esmeralda, somente produzidos nos dias de hoje  através de 
raras experiências de laboratórios, que envolvem inclusive a 
utilização de altos fornos, cujas temperaturas devam ultrapassar os 
3000 graus! 

 

Na mumificação temos o exemplo mais expressivo. Certos 
compostos químicos desconhecidos  (bem como algumas energias 
estranhas e denominadas “raios verdes negativos”!) eram 
utilizados para fins de preservação dos corpos, alguns deles tão 
eficazes a ponto de permitir que os homens modernos 
contemplassem face a face os rostos quase que perfeitos dos 
antigos soberanos! Por outro lado, suspeita-se que os egípcios 
conheciam e  empregavam a energia nuclear! Elementos radiativos 
foram encontrados em certas tumbas e até mesmo uma 
desconhecida forma de eletricidade era utilizada. Não se sabe como 
os antigos artífices trabalhavam nos interiores das tumbas e 
templos, alguns deles escavados (desconhece-se através de que 
técnicas) profundamente na rocha bruta, pintando delicados 
afrescos e verdadeiros tratados hieroglíficos nas paredes. Dizem os 
tradicionalistas da Arqueologia que eram utilizadas tochas ou jogos 
de espelhos que traziam a luz solar até os seus interiores. Mas isso 
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não corresponde à verdade. Nunca se encontrou qualquer vestígio 
de fuligem nos tetos das tumbas, pelo contrário tudo sempre esteve 
imaculadamente limpo e absolutamente hermético e os próprios 
tetos, muitas vezes em forma de abóbada,  estampavam 
maravilhosos trabalhos artísticos. 

 

A resposta parece ser uma forma de tecnologia que foi 
secretamente utilizada e está retratada num sutilíssimo mural ainda 
hoje visível nas ruínas do templo dedicado à deusa Hator, em 
Denderah: escravos, ou trabalhadores, em plena atividade, 
sustentam dois enormes bulbos, ligados por cabos trançados a uma 
espécie de gerador, ou bateria, incrivelmente semelhante a 
lâmpadas! No interior transparente dessas lâmpadas, uma serpente 
faz o papel dos nosso modernos filamentos!  

 

Também se pergunta como imensos obeliscos foram 
talhados e transportados para os mais diversos lugares e as cidades 
mais distantes. Colossos arquitetônicos, tais como templos e  
monumentos comemorativos, até hoje causam assombro pelas suas 
dimensões.  

 

A religião, primeiramente monoteísta e espiritualista e logo  
depois essencialmente politeísta, tornando-se pervertida com o 
decorrer do tempo e dos interesses sacerdotais e militares,  era 
representada por um múltiplo panteão de deuses muito complexos, 
que na verdade eram primorosas alegorias, ou metáforas,  para 
velar às massas princípios cósmicos muito avançados para a 
compreensão da época. Todos os deuses daquele panteão, se 
identificados pela sua intrínseca essência, estavam inteiramente 
associados a verdades históricas, universais, bem como, de uma 
certa forma , ao culto às forças mais sutis da natureza que ainda 
hoje estariam muito à frente do nosso próprio tempo. 
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Isso sem contar o perfeito domínio das artes, sempre regidas 
pelo caráter mágico da religião,  que atingiram o seu apogeu até o 
final da XVIII Dinastia, encerrada com o assassinato do faraó-
menino Tutankamon. A partir daí, começa o declínio material, 
moral e espiritual daquela civilização, propiciado através das 
invasões externas que chegaram a colocar governantes estrangeiros 
no trono. 

 

Isso parece ter sido o fim da hegemonia mantida pela tal 
raça, digamos, “diferente” que conduziu o país por durante 
milênios dentro da mais avançadas expressões  não somente 
tecnológicas,  espirituais e morais como, notadamente, as sociais e 
culturais que transformaram radicalmente os rumos históricos 
daquele país. 

 

Todavia, existe uma outra coisa que a partir de um certo 
ponto irá nos interessar, uma outra espécie de magia, que deverá 
encarada com bastante atenção, pois representa um conhecimento 
transcendental e além de tudo relativo a um notável tipo de ciência. 
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A enigmática Esfinge, tendo ao fundo a Grande Pirâmide, 
obras incontestáveis de uma civilização muito antiga e evoluída. 

 
 

 
             
No templo dedicado à deusa Hator, em Denderah,  pode  

ser visto um mural representando estranhos artefatos que se 
assemelham a lâmpadas. A ilustração acima (cujas cores foram 
colocadas  para  realçar  detalhes)  nos  mostra uma parte desse 
mural, cuja totalidade contém outro destes artefatos. 
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A  MISTERIOSA CIÊNCIA DO TARÔ 

 

 

 

 

Quando a maravilhosa civilização egípcia começou a 
declinar, a essência espiritual daquele povo estava 
irremediavelmente perdida, em razão das invasões externas, do 
predomínio militarista nos governos, propiciando assim o caos 
material e moral que em razão disso se instalara.  

 

Os sábios, os grandes iniciados, aqueles que sempre 
preservaram nos santuários secretos os mais elevados e tradicionais 
conhecimentos daquele civilização, profundamente entristecidos se 
reuniram e deliberaram preservar de alguma forma para a 
posteridade, isto é, para aqueles que tivessem merecimentos em 
possuí-la, toda a síntese de uma grande sabedoria que dizia respeito  
às forças universais e a sua interação com a criatura humana, 
notadamente com as suas emoções, paixões, vicissitudes e os 
sentimentos mais recônditos da  sua alma. 

 

Aqueles santos homens discutiram bastante a maneira de 
preservar tais sagrados e muito antigos conhecimentos. Um deles 
sugeriu que fossem transmitidos por escrito e secretamente através 
dos futuros tempos, apenas aos homens de virtude. Porém, alguém 
sabiamente objetou que a virtude é uma coisa passageira pois se 
hoje ela existe,  amanhã poderá deixar de existir. 

 

Deliberaram, então, que a enorme sabedoria fosse velada, 
cifrando em imagens e símbolos todo o seu conhecimento universal 
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em 78 lâminas do mais puro ouro que deveriam ser cuidadosamente 
preservadas, sempre em santuários secretos e destinadas ao estudo 
e meditação daqueles que,  atingindo desenvolvimento iniciático, se 
dispusessem a nelas mergulhar para aumentar o discernimento, o 
conhecimento interior  e a evolução espiritual. 

 

E assim foi feito. Muito embora a glória do Egito se tenha 
extinguido com a partida do último dos iniciados, a sua imensa 
sabedoria desafiou as eras e um dos mais notáveis  instrumentos 
dela, precisamente as imagens do Tarô, atravessou os tempos, 
sendo copiadas aqui e ali – e muitas vezes deturpadas e até mesmo 
inventadas por certos espertalhões sem qualquer conhecimento de 
causa! 

 

Para princípio de conversa, e é bom que o prezado Leitor 
saiba disso, chamar as  LÂMINAS de “cartas” ou “baralho”, bem 
como a sua manipulação ou OPERAÇÃO de “jogo”, além de se 
tratar de uma profunda heresia é também uma revelação de 
ignorância e de total desrespeito por algo muito sagrado. 

 

Em segundo lugar, ninguém pode se arvorar em predizer o 
futuro, já que o futuro não é um fator definido e pode ser 
construído ou destruído precisamente no agora. E além do mais 
seria um sacrilégio, uma intromissão nos Desígnios de Deus! O que 
vai suceder, sim,  pode variar do sutil ao dramático, muito mais 
rapidamente do que possamos pensar. Assim, as suas infinitas 
possibilidades sempre convergirão a partir do momento presente e 
por conseguinte o livre arbítrio de cada criatura pode 
verdadeiramente moldar, ou mesmo alterar,  o desenrolar dos 
acontecimentos vindouros. 

 

Em terceiro lugar, ninguém pode ensinar ou ministrar 
“cursos” para operar as Lâminas do Tarô. O máximo que alguém, 
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verdadeiramente iniciado, pode fazer é apenas orientar a pessoa 
interessada a fazer aflorar um enorme conhecimento, latente,  desde 
dentro. Pois as Sagradas Lâminas podem, segundo os iniciados,  ser 
consideradas uma verdadeira “máquina de pensar”. Dizem até, que 
se alguém, vamos dizer encarcerado em uma prisão, dedicar todo o 
seu tempo à meditação e ao estudo de cada uma das Lâminas, terá 
adquirido um conhecimento universal e espiritual que o colocará 
muito acima de todos as demais criaturas do planeta. 

 
Essas Lâminas desenvolvem extraordinariamente a 

percepção extrasensorial, colocando o operador (e trata-se de fato 
uma operação de Magia Branca!) em alta sintonia com as mais 
elevadas esferas do mundo espiritual, além de desenvolver 
maravilhosamente a clarividência e a intuição, já que elas não são 
absolutamente estáticas, sempre havendo nos eu elevado 
simbolismo muito mais coisas  para se descobrir e pesquisar.  

 

Assim, quando se ajuda uma pessoa através da operação do 
Tarô, é estabelecida uma maravilhosa sintonia entre o manipulador, 
o consulente e as Forças Superiores. Enfim, a Lei do Triângulo em 
sua plena manifestação! 

 

As Lâminas do verdadeiro Tarô Egípcio são precisamente 
78, sendo 22 delas consideradas os Arcanos Maiores e as restantes 
os Arcanos Menores. As primeiras dizem respeito às Forças 
Arquétipas do consciente coletivo, da natureza em manifestação, 
bem como o Macrocosmo – o Todo Universal que permeia tudo! Já 
os Arcanos Menores tratam profundamente das emoções e 
sentimentos  humanos, representando ainda alguns princípios 
associados aos Arcanos Maiores que por sua vez atuam no mundo 
físico. 

 

Conhecido também com  O Livro de TOTH (o deus egípcio 
da sabedoria e patrono das ciências espirituais elevadas), a mais fiel  
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cópia do Tarô deve conter nos seus Arcanos Maiores uma letra do 
alfabeto egípcio, com a qual cada Lâmina se relaciona, e três 
arcanos representativos dos planos físico, mental e espiritual do 
homem. Cada uma delas ostentará,  por sua vez, um conceito, um 
atributo e um axioma. Além disso, estampam sinais místicos,  
cabalísticos, hieróglifos egípcios (quem opera deve conhecê-los!), 
signos planetários e certas marcas desconhecidas, muito 
provavelmente atlantes! 

 

Já nos Arcanos Menores a parte superior de cada Lâmina 
terá uma letra hebraica, uma mística, um signo egípcio e os 
atributos de uma divindade daquela civilização. Em suma, atua no 
plano espiritual. Na parte média, relacionada ao plano mental, uma 
grafia que traduz em imagem o sentido do dinamismo a ele 
relacionado. Já na parte inferior, existirão símbolos místicos, 
astrais, alfabéticos e cabalísticos cujos dinamismos interagem no 
plano físico. 

 

Como se depreende, trata-se de uma verdadeira ciência, 
coisa muito elevada e além de tudo bastante séria. Aliás, existe 
mesmo uma ética muito rígida quanto à operação dessas Lâminas: 
será perigoso e inteiramente vedado empregá-las para fins que não 
sejam formalmente sérios, fundamentalmente úteis e virtualmente 
legítimos! 

 

E o verdadeiro operador, isto é, aquele que verdadeiramente 
conhece, sempre deve manipular as 78 Lâminas – nem mais, nem 
menos! E além de tudo existe um verdadeiro ritual iniciático de 
consagração dessas Lâminas que deve ser realizado quando pela 
primeira vez o operador as adquire e manipula – um processo de 
identificação e empatia do qual os empíricos e os aventureiros  
jamais poderão dispor. 
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E experimentem colocar nas mãos de certos “professores de 
Tarô”, ou mesmo dos adivinhos profissionais (os tais  “jogadores 
de baralho”) as 78 Lâminas do Tarô Egípcio. Engolindo em seco e 
dando mil desculpas, dirão totalmente embaraçados que os 
“baralhos” deles  (geralmente falsificados)  são melhores; que isso 
de Egito é pura besteira; etc, etc. 

Aliás, diga-se de passagem, o dom que é recebido de graça, 
gratuitamente deve ser distribuído. Assim como invariavelmente 
acontece com aqueles que têm a faculdade da cura através da 
aposição das mãos e se aproveitam disso para cobrar pelos seus 
“serviços”, logo logo os que utilizando-se dessa ciência  do Tarô e 
da mesma forma procedem, além de estarem brincando com coisas 
que desconhecem terão perdido todas as faculdades (se é mesmo 
que as têm) e tornar-se-ão charlatães, impostores e vigaristas de 
primeiríssima qualidade. 

 

Operando as Lâminas do Tarô, a sintonia estabelecida 
permite aflorar tendências futuras, baseadas nas circunstâncias 
presentes, as quais poderão ser extremamente úteis ao consulente, 
de modo que este, já sabendo de antemão as possibilidades, possa 
promover medidas e atitudes corretas que visem a neutralizar certos 
efeitos negativos da sua vida, ou mesmo saber os passos corretos a 
serem seguidos em determinadas circunstâncias. Nada mais que 
isso! Cada um plasma o seu próprio futuro! 

 

A solução de todo e qualquer problema acha-se baseada em 
uma força que a propicia e outra que se lhe opõe. A regra 
fundamental é, pois, saber buscar a benéfica e reprimir a contrária. 
Não existem meios-termos! 

 

As Sagradas Lâminas Egípcias, isto é, as originais, não se 
sabe em que mãos se encontram atualmente. Porém, através dos 
tempos certos meios iniciáticos divulgaram algumas cópias 
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bastante fiéis, como foi o caso da The Hermetic Order of The 
Golden Dawn (Ordem Hermética da Aurora Dourada), uma sub  
ramificação da Fraternidade Rosacruz. Outros grandes iniciados, 
tais como Eliphas Levi, Papus e Court de Gebelin fizeram as suas 
versões. Também o povo errante dos ciganos adaptou-o às suas 
tradições e através dos tempos surgiram muitos outras  tais como o 
Tarô Cabalístico e o de Marselha. 

 

Todos têm seu fundo de tradição, mas não chegam aos pés 
daqueles que representam essencialmente os motivos pictóricos e 
velados da imensa sabedoria do Antigo Egito. Alguns mais recentes 
o fazem e mesmo não tendo os signos, hieróglifos e sinais 
herméticos constantes da versão primitiva, possuem nas suas 
imagens a síntese desses conhecimentos, sendo, portanto, válidos. 

 

 Como dizem que uma imagem vale mais do que mil 
palavras, quando se trata, porém, das 78 Lâminas do Sagrado Tarô 
Egípcio ousaríamos dizer que, nesse caso em particular, cada 
imagem vale, sem qualquer sombra de dúvida,  muito mais do que 
um milhão de palavras! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                Duas excelentes versões do Tarô  Egípcio. A 
primeira  muito  mais simbólica pela presença dos três planos e 
dos sinais místicos.  A segunda, apesar de não tê-los 
figurativamente, traz tais  simbolismos velados  na  sua própria 
imagem. Cabe ao operador buscá-los. 
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A  REENCARNAÇÃO: 

UMA   EVIDÊNCIA   CIENTÍFICA 

 

 

 

Existiria algo depois da morte física? Tudo indicaria que 
SIM, pois a ciência de vanguarda já parece atestar que o corpo da 
criatura humana não depende única e exclusivamente dos 
elementos materiais para a sua manifestação neste plano. 

 

As sábias doutrinas orientais invariavelmente foram 
estabelecidas na tese da reencarnação, e nesse ponto as antigas 
civilizações sempre estiveram muito além da nossa em matéria de 
concepções espirituais e religiosas. Com efeito, a própria Mãe-
Natureza sempre demonstrou aos nossos mais remotos ancestrais 
que não existe aquilo que denominamos “morte” mas, sim, uma 
eterna transformação, um  ciclo de  renovação em perpétua 
manifestação. 

 

Ao observar as mudanças das estações, o nascer e o por do 
sol, os movimentos dos astros no espaço infinito e a compreender 
que de fato existem certas forças o superiores que regem todas as 
coisas, os antigos sábios perceberam que no âmago da estrutura 
corporal e física das criaturas existia, contudo, algo mais e 
verdadeiramente sutil.  

 

Concepções religiosas deturpadas ao sabor de vários 
interesses, porém, vieram através dos tempos obliterando essa 
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crença e também, pouco a pouco, dominando vastas camadas da 
população mundial. Crenças estapafúrdias pretendiam e impunham 
a existência de supostos “céus” e “infernos”, aos quais seriam 
destinadas eternamente as almas dos bons ou, em contrapartida, as 
dos pecadores. Ou seja, essas almas ficariam estáticas nesses 
lugares até o momento de uma hipotética e além de tudo absurda 
“ressurreição”. 

 

Exatamente o oposto daquilo que foi ensinado até mesmo 
por aqueles que escolheram como seus patronos. Como foi, por 
exemplo, o caso de Cristo que a ensinou abertamente aos  seus 
discípulos  e seguidores. Tudo convenientemente suprimido dos  
verdadeiros Evangelhos. 

 

Mas os antigos na sua sabedoria milenar já até mesmo 
retratavam nos seus afrescos e pinturas um certo tipo de emanação 
luminosa que de fato sabiam existir ao redor de todas as coisas. 
Modernamente, deve-se ao cientista russo Semyon Davidovich 
Kirlian e à sua esposa Valentina Chrisanfovna a descoberta quase 
que acidental daquilo que os soviéticos preferem chamar de 
bioplasma e os ocultistas há muitos milênios atrás já chamavam de 
aura! 

 

Essa colisão com uma verdade muito antiga ocorreu quando 
aqueles cientistas constataram a existência de brilhantes luzes 
exatamente na ocasião em que um corpo humano é colocado em 
um campo de correntes elétricas dotadas de alta freqüência. Tal 
descoberta, depois aperfeiçoada e além de tudo oficializada pela 
Academia de Ciências da extinta URSS, despertou o interesse de 
várias outras especialidades, notadamente a Medicina, pois a 
variação e a intensidade dessas cores poderá indicar 
especificamente uma parte do corpo que esteja sofrendo algum 
distúrbio ou, o que é mais notável,  que brevemente irá ser afetada 
por uma doença – especialmente o câncer. 
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Todas as coisas possuem uma aura, mesmo os objetos 
materiais. A notável diferença consiste em que a deles é estática, ao 
passo que a das criaturas vivas (plantas, animais e homens) é 
vibrante, maravilhosa, multicolorida. Assim como se fora uma 
mini-galáxia, notam-se luzes cintilantes, ondas luminosas, 
cintilações e explosões. E o mais impressionante de tudo é que a 
aura varia de acordo com os mais diversos sentimentos, tais como o 
enlevo, o amor, o ódio – até mesmo as mais diversas condições de 
saúde e doença! 

 

Quando por exemplo duas pessoas se amam e se tocam, 
suas emanações se interpenetram, vibram verdadeiramente em 
uníssono e quando, pelo contrário, existem sentimentos de antipatia 
ou animosidades, as auras se repelem violentamente. É o chamado 
“choque de auras”, quando por exemplo vemos uma pessoa pela 
primeira vez e algo dentro de nós (acertadamente por sinal) 
instintivamente não gosta dela e sente uma inexplicável repulsão. 

 

Filosoficamente falando, os cientistas provaram que as 
coisas vivas têm mais de um corpo além da estrutura puramente 
física. Além da aura, um outro campo verdadeiramente sutil de 
energias muito fortes e atuantes, que contudo lentamente  
abandonam o veículo físico quando ocorre a chamada “morte”. 

 

A aura, que muitos preferem chamar de perespírito não deve 
contudo ser confundida com a alma. Aliás, espírito e alma não são 
a mesma coisa, assim como muitos erroneamente julgam e até 
professam as suas crenças religiosas. Espírito é  a energia que 
permeia toda a matéria (desde um planeta até uma minúscula 
partícula atômica), podendo-se dizer que seja de fato a aura que 
existe em todas as coisas. Já a alma é uma freqüência vibratória de 
natureza muito rápida e elevada que forçosamente escapa do corpo 
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das criaturas vivas quando ocorre a transição para outro plano, ou 
dimensão, mais vulgarmente e também erroneamente conhecida 
como “morte”. 

 

Aliás, cientistas de vanguarda já detectaram que algo 
realmente escapa do ser humano quando isso ocorre. A experiência 
consiste em colocar o corpo de um moribundo sob monitoramento 
de balanças de altíssima precisão e quando sobrevém o desenlace 
nota-se a perda de algo intangível e incorpóreo (e no entanto bem 
real!) cujo peso é exatamente 2,5 gramas. Seria o peso da alma! 

 

Por outro lado, notáveis resultados têm sido obtidos através 
das chamadas experiências de regressão (que por sinal somente 
devem ser feitas por pessoas realmente habilitadas), onde diversos 
traumas são curados pela lembrança de acontecimentos 
desagradáveis e dolorosos vividos em anteriores existências. A 
regressão, sem qualquer dúvida, trata-se de um excelente meio para 
se provar a continuidade da vida através de várias encarnações. 

 

E não se trata de fraudes ou imaginações das pessoas 
submetidas a tal método, uma vez que os nomes, locais e até 
mesmo datas mencionados durante o transe hipnótico já puderam 
ser devidamente verificados e confirmados, através de várias 
pesquisas científicas! 

 

Os céticos e os pretensos sábios argumentam que se isso 
fosse verdade, hoje cada um de nós lembraria dos detalhes das suas 
vidas passadas. Mas aí entra em cena um outro fator: a inflexível 
Lei do Carma, ou, como bem disse o Mestre Jesus,  “a cada um 
conforme as suas obras”. Mais conhecida como Justiça Universal, 
essa verdade impessoal e eterna literalmente apaga as lembranças 
de cada vida passada, de modo que possamos em uma outra 
existência sermos colocados em meio às  mesmas situações em que 
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falhamos; diante por vezes das mesmas almas com as quais 
convivemos no passado, para que possamos nos redimir ou então 
permanecer incorrendo nos mesmos erros - que posteriormente 
deverão ser resgatados até que a lição seja devidamente aprendida. 

 

O Carma não é vingativo como se possa pensar. Muito pelo 
contrário, tal como Deus ele é essencialmente justo. Não somente 
podemos ser recompensados como também punidos. Tudo aquilo 
que fizermos (e muito principalmente o que  deixarmos de fazer) 
será analisado, medido, e cobrado – sempre na mesma intensidade! 

 

Não seria mesmo o caos se as pessoas lembrassem do 
passado, daquilo que ocorreu em uma vida anterior? Muitas vezes o 
rei volta como mendigo, para sofrer na pele os desmandos que 
levou a efeito e aprender a dar mais valor às coisas que deixou de 
praticar em prol dos menos assistidos. Um homicida ou um ladrão 
do passado se acaso lembrasse das barbaridades que produziu, hoje 
viveria em paz consigo mesmo?  E quando os desafetos do passado 
são colocados dentro do mesmo teto para que tenham a 
oportunidade de se redimirem através do sentimento maravilhoso 
do perdão? Tudo, pois, tem o seu propósito no Glorioso Esquema 
Cósmico. Até mesmo aqueles que se lamentam pelo fato de terem 
gerado uma criança defeituosa, ou pela circunstância que lhes é 
colocada ao  ampararem um parente idoso e inválido, cujo fardo 
terão que carregar pelo resto das suas vidas, jamais deveriam 
considerar isso como uma espécie de castigo mas, sim, agradecer a 
oportunidade que estão tendo em praticar o sentimento maior 
representado pelo amor e pela misericórdia. Esta é, portanto, a Lei: 
quando ajudamos a alguém estamos na verdade ajudando a nós 
mesmos...Imensamente! 

 

As almas verdadeiramente viajam. De mundos para 
mundos, de existências para existências, passando por etapas que 
vão do denso ao menos denso, da matéria bruta ao espírito. Isso 
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também taparia a boca dos céticos, que sempre questionam de onde 
viriam tantas e tantas almas que superpovoam o planeta. Elas são 
chamadas para os mundos em etapas evolutivas que lhes são mais 
congeniais, dos mais selvagens e hostis aos mais puros e evoluídos 
– de acordo com o merecimento, sempre  perdendo pouco a pouco 
a matéria e ganhando gradativamente a verdadeira dimensão de 
alma. 

 

Existe sim, uma força superior que denominamos DEUS. E 
essa força já provou aos cientistas que está presente muito 
principalmente no momento da morte, quando é invocada. Uma das 
mais belas e surpreendentes experiências foi levada a efeito nos 
EUA pela equipe do dr. N. Jerolme Stowell, precisamente em 
setembro de 1970, quando sensíveis gravadores aliados a um tipo 
especial de  galvanômetro destinavam-se a medir o que exatamente 
ocorre no cérebro humano no momento da chamada morte.  

 

A pessoa escolhida, uma mulher em estado terminal, tinha 
poucos momentos de vida e se ofereceu para ser o alvo de tal 
experiência. O aparelho altamente sensível tinha sido calibrado 
através de uma potente emissora de rádio com potência de 50 
quilowatt e que expedia as suas ondas para todo o planeta, quando 
então atingia nove pontos positivos na sua escala altamente precisa. 

 

Os cinco cientistas deixaram a paciente à vontade nos seus 
últimos minutos de vida e quando monitoravam o experimento na 
sala contígua ficaram verdadeiramente perplexos ao ouvirem 
aquela mulher invocando o nome do Criador, pedindo perdão pelas 
suas faltas, reconhecendo Nele a maior de todas as forças e dizendo 
o quanto O amava. Neste momento a vida da mulher se foi e o 
ponteiro do galvanômetro encostou violentamente no seu ponto 
máximo positivo: na escala altamente precisa que marcava 500! 
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O que em outras palavras significava que o cérebro daquela 
mulher que morria ao lado, sozinho e em comunicação com Deus,  
atingia mais que cinqüenta e cinco vezes o poder de emissão de 
uma potente estação de rádio que, com 50 quilowatt,  irradiava 
as suas ondas para toda  a Terra! 

 

O que levou o dr. Jerolme Stowell a declarar, referindo ao 
impressionante potencial das ondas cerebrais humanas: “esse canal 
tem tantas nuances nos diferentes  comprimentos de onda em cada 
indivíduo, separadamente, que cada cérebro é tão separado da 
identidade como as impressões digitais de cada um. Talvez elas 
sejam registradas no “paraíso” da mesma forma que o FBI pode 
guardar um arquivo das nossas impressões digitais em Washington 
D.C.” 

 
Mas o que de fato ocorre na chamada “morte”? Algumas 

pessoas já passaram por esse “portal para o desconhecido” e por 
motivos ignorados puderam retornar contando aquilo que sentiram, 
ou vivenciaram. Na maioria dos relatos,  os que passaram pela 
morte clínica e voltaram, dizem ter vistos a si próprios a partir de 
um plano superior, como se flutuassem no ar. Escutavam 
perfeitamente o que se passava no ambiente e afirmaram ter visto 
um túnel de imensa luminosidade para o qual eram sugados. A 
sensação de paz e libertação fazia-se maravilhosa, tanto que não 
mais desejavam voltar ao  mundo físico. E se o fizeram foi a 
contragosto! Alguns afirmam ter visto seres muito benéficos, ou até 
mesmo parentes e pessoas queridas que os precederam na morte, 
estendendo amorosamente as mãos para levá-los através do tal 
túnel. 

 

Parece que na transição (este é o nome mais apropriado) 
existe uma mudança de dimensão, ou plano. A freqüência 
elevadíssima da alma mesclar-se-ia, por assim dizer, ao Cósmico e 
nas suas mais sutis nuances vibratórias – algo assim como uma 
gota de água de volta ao oceano. Haveria um certo intervalo de 
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preparação, ou espera, quando então a alma seria chamada de volta 
ao plano denso (ou menos denso) que lhe seja mais afeita, ou 
congenial. 

 

Nada portanto de dizer que do outro lado existem cidades, 
casas, comércios e outras coisas mais materiais do que espirituais, 
pois tudo isso é um contra-senso, verdadeira balela! Puras e muito 
sublimes formas de vibrações atuando em oitavas muito acima da 
nossa compreensão, nada mais que isso! 

 

E imaginem os benefícios que teríamos se a crença na 
reencarnação não tivesse sido sufocada pelos muitos interesses 
religiosos através dos tempos. Se cada um soubesse que aquilo que 
pratica terá implicações e será cobrado nesta mesma vida, ou talvez 
em um outra, sempre com a mesma intensidade, pensaria duas 
vezes antes de cometer uma iniqüidade ou um ato desonesto. Se 
todos soubessem que constróem precisamente hoje a sua vida 
futura e planejam com os seus atos os caminhos do porvir, velariam 
mais e mais pela evolução da própria alma e tudo fariam para 
passar aos planos mais puros do Éter Universal. 

 

Enfim, quer queiram ou não os céticos, os materialistas e 
sobretudo os espertalhões,  a reencarnação já é um  fato provado 
pela ciência.  E a cada dia que passa, quanto mais evolua a ciência 
de vanguarda  mais novidades a esse respeito certamente virão.  

 

Lá nos outros planos, lá pelas outras dimensões com as 
quais sequer sonhamos, existem de fato entidades que 
amorosamente nos esperam. Viver, pois, a vida da maneira mais 
simples e natural possível; amar no mais santificado e puro sentido 
da palavra; jamais deteriorar e sobretudo honrar as tradições 
hereditárias e universais; e muito principalmente praticar o perdão 
e a misericórdia em toda a sua plenitude, serão as chaves para abrir 
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os portais maravilhosos que inevitavelmente e um dia qualquer, nos 
esperarão após  atravessarmos um túnel muito luminoso.   

 

Exceto, é claro, quando se trata dos suicidas  – para os quais 
não existirá qualquer forma de auxílio no outro lado. Apenas um 
limbo desesperador (escuro e habitado por vibrações semelhantes e 
sofredoras), até que cumpram o seu devido tempo que, pelo fato de 
terem contrariado Supremas Leis, pervertida e temerariamente 
abreviaram ! 

 
Assim sendo, para as poucas almas racionais e ainda lúcidas 

em meio a toda esta loucura deambulatória que nos cerca, a ordem  
para o terceiro Milênio será praticar, ouvir com verdadeiros 
ouvidos e ver com os verdadeiros olhos, toda  maravilha que se 
encerra neste trecho da sagrada e muito antiga Tradição Tibetana: 

 

“Um Deus-Átomo dorme em cada pedra. Logo, desperta em 
cada planta. Move-se em cada animal; pensa em cada homem e 
ama em cada anjo. Por conseguinte, devemos tratar cada pedra 
como se fora um vegetal. A cada vegetal com o um animal querido. 
Cada animal como um ser humano e todo ser humano como a um 
anjo” 

 

 

 
E assim é. Uma vez que compreendemos tão pouco aquilo 

que verdadeiramente somos, e até mesmo o próprio planeta em que 
vivemos é talvez mais misterioso do que os outros que nos rodeiam 
no sistema solar! Sigamos, pois, nesta nossa pequena jornada, 
examinando mais um intrigante mistério: 
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TRIÂNGULO DAS BERMUDAS 

REGIÃO MALDITA ONDE IMPERA O FANTÁSTICO 

 

 

 
Na vastidão do Oceano Atlântico precisamente uma área 

bem delimitada, e até reconhecida como tal pela Guarda Costeira 
Americana, se convencionou chamar de “O Triângulo das 
Bermudas”, ou ainda “O Triângulo do Diabo” - um sítio cujos 
vértices  imaginários tocam precisamente a Flórida, Bermudas 
propriamente dita e Porto Rico. 

 

Desde que principiaram as grandes navegações e os 
registros marítimos começaram a ser efetuados, isso por volta do 
ano 1800 da nossa era,  e até os nossos dias, continuam ali 
desaparecendo navios, aviões e muito principalmente criaturas 
humanas. Um dos primeiros registro dá conta do intrigante 
desaparecimento do USS Pickering,  precisamente naquele mesmo 
ano, com toda a sua tripulação de noventa homens. O navio dirigia-
se a Guadalupe, nas Índias Ocidentais e quando singrava aquelas 
águas sumiu sem deixar vestígios. 

 

De lá para cá, até mesmo navios militares com a suas 
respectivas tripulações  foram vítimas das mesmas estranhas 
ocorrências e o mundo começou então a notar que alguma coisa 
bastante estranha estava sucedendo lá por aquelas bandas. Depois 
de diversos outros casos, todos em 1880, a coisa atingiu o seu 
clímax quando uma fragata da Marinha Britânica, precisamente o 
HMS Atalanta,  literalmente sumiu no mar com os seus 340 cadetes 
a bordo! 
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Temido pelos marinheiros e evitado pelos mais prudentes e 
supersticiosos, o Triângulo do Diabo continuou a fazer das suas. 
Centenas de casos depois, foi exatamente no ano de 1945 que nada 
menos que seis aviões da Força Aérea Americana (USAF), 
sumiram em pleno ar e sem deixar quaisquer vestígios. Comandada 
pelo tenente Charles Taylor, a esquadrilha de cinco aviões 
Avenger-TBM, cada um deles com dois tripulantes,  saiu de Fort 
Lauderdale, Flórida, para um rotineira missão de treinamento. O 
horror começou quando mensagens desconexas foram recebidas via 
rádio  pelo pessoal do controle de terra:  Taylor, experiente aviador, 
inexplicavelmente relatou que todos estavam perdidos! Seus 
instrumentos de navegação ficaram enlouquecidos; não podiam ver 
o mar e tampouco a terra. Falava de “águas brancas” e trocava 
mensagens desesperadas com os seus companheiros de missão, 
todos tomados pelo mais absoluto pânico. Foi mandado então, em 
auxílio  a eles, um hidroavião do Martim Mariner, por sua vez 
tripulado por treze pessoas. Para espanto geral, subitamente 
cessaram todas as comunicações, inclusive as do avião de socorro! 
As intensas buscas que efetuaram por cerca de 380 mil milhas 
quadradas, não encontraram um vestígio sequer dos aviões ou dos 
seus 23 tripulantes, até hoje misteriosamente desaparecidos. 
Radioamadores, no entanto, captaram uma mensagem desesperada 
de Taylor, talvez dirigida ao pessoal do Martin Mariner: “ Não 
venham atrás de nós; eles parecem vir do espaço exterior”! 

 

Os misteriosos sumiços começaram então a atingir não só 
os aviões comerciais, como também os navios e barcos 
particulares, muitos destes encontrados à deriva,  sem qualquer 
pessoa dentro! Em 1947 um grande avião da Exército Americano 
literalmente sumiu naquela área, e posteriormente as Forças 
Armadas Americanas também sofriam outras misteriosas baixas,  
representadas em 1956 por um hidroavião P5 da Marinha, com os 
seus dez tripulantes. E outros se seguiram: em 1962 um KB50 da 
USAF com oito tripulantes; dois KC-135 em 1963 com onze 
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homens; um cargueiro também da USAF em 1965 com mais dez 
desaparecidos; o submarino Scorpion com 99 tripulantes, em 1968, 
e, também, um caça Phanton F-4 em 10 de setembro de 1971. 

 
Talvez o caso mais surpreendente tenha sido aquele 

ocorrido em 1960, quando cinco caças Super-Sabres (prestemos 
atenção neste nome) da USAF decolaram da base aérea de Kindley, 
precisamente nas Bermudas, para uma missão rotineira de 
treinamento militar. Diante dos olhos de dezenas de testemunhas, 
bem como dos operadores das  telas de radar, a esquadrilha fazia as 
suas evoluções táticas e penetrou em uma nuvem. Do outro lado da 
tal nuvem, porém, somente quatro aeronaves emergiram! O quinto 
Super-Sabre, juntamente com o seu piloto, literalmente sumiu no 
ar! Ninguém viu o avião cair, ou mesmo explodir e se esse fosse o 
caso todas as atônitas testemunhas teriam ouvido o barulho 
característico,  pois era um  dia claro e com excelente visibilidade. 
As extensas buscas logo efetuadas resultaram absolutamente 
negativas. Como explicar esse mistério? 

 
E como explicar aquilo que aconteceu com o próprio (e 

além de tudo famoso) transatlântico de luxo Queen Elisabeth II, em 
1974,  que misteriosamente e em plena luz do dia sumiu das telas 
do radares de um barco da Guarda Costeira Americana que o 
seguia a uma distância bastante próxima, muito embora seus 
tripulantes o estivessem vendo - até um certo momento em que 
literalmente sumiu no mar, como se tivesse  evaporado, voltando a 
aparecer alguns minutos depois? Alucinação visual? De jeito 
algum! Radares não sofrem desse tipo de problema e também os 
oficiais da Guarda Costeira jamais puderam entender o motivo de 
as suas comunicações via rádio com o transatlântico terem sido 
igualmente paralisadas naqueles momentos! Quanto ao Queen 
Elisabeth, após esse curioso incidente suas caldeiras pararam e 
também houve uma total e inexplicável interrupção de energia a 
bordo, deixando-o inoperante por um longo período de tempo.  

 
E até mesmo uma belonave da Marinha Americana, o  

destróier USS Vogelgesang, ficou totalmente paralisado naquelas 
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águas por durante uma noite inteira, no ano de 1974, sem que 
tivessem encontrado quaisquer explicações técnicas ou lógicas. E, 
para o mais absoluto terror de toda a sua tripulação,  alguma coisa 
invisível tentava puxá-lo, sacolejando e fazendo-o vibrar 
intensamente por durante toda a madrugada!  

 

Aliás, alguns estranhos e aparentemente inocentes nevoeiros 
são uma  constante naquelas paragens e por vezes, reunindo o útil 
ao desagradável,  costumam tentar capturar também os barcos e 
navios. Uma própria unidade da Guarda Costeira Americana,  o 
cutter Yamacraw em 8 de agosto de 1956 estava próximo ao Mar 
dos Sargaços quando  seus tripulantes avistaram aquilo que parecia 
uma estranha massa de terra bem à frente do barco, fato também 
confirmado pelo radar de bordo. Não seria nada de mais se acaso 
ali não fosse uma região de mar aberto e sem qualquer sombra de 
terra por milhas e milhas de distância! 

 

Como detalhe curioso, note-se que naquela madrugada o 
mar estava calmo e a visibilidade era excelente. Aproximando-se 
cautelosamente da tal “massa de terra”, o comandante do barco 
verificou tratar-se na verdade de uma grande barreira escura, tal 
como uma nuvem muito baixa que, partindo desde a superfície do 
mar se estendia por todo o horizonte, subindo muito alto na direção 
do céu! 

 

Curiosamente, os potentes holofotes da embarcação não 
conseguiam sequer penetrá-la e os espantados tripulantes viram 
algo verdadeiramente incrível: a tal cortina nebulosa marrom-
escura não estava tocando na água e sim principiava a cerca de 
alguns centímetros acima dela! Costeando a tal nuvem surrealista, 
subitamente as caldeiras paravam de funcionar quando o 
Yamacraw tentou forçar a passagem. Estranhos distúrbios físicos 
começaram a acometer os assustados tripulantes e foi lançado o 
pedido de SOS. O barco foi então manobrado às pressas para sair 



117 

dali, o que conseguiu logo após -ocasião em que os motores e os 
instrumentos de navegação voltaram a funcionar. Quando o dia  
começava a amanhecer a  tal nuvem foi discretamente embora e 
tudo voltou ao normal nas águas fatídicas do Triângulo das 
Bermudas. 

Outros curiosos fenômenos, porém, se fazem ali presentes: 
as chamadas “águas brancas”, citadas pelo tenente Charles Taylor 
pouco antes de desaparecer com toda a sua esquadrilha, são uma 
realidade, inclusive já fotografada por aviadores e pelos próprios 
astronautas americanos! São enormes extensões do oceano que 
esporadicamente se tornam intensamente brancas e brilhantes, não 
se tratando de qualquer fenômeno atmosférico. A coisa vem, 
logicamente, de baixo. O que é, não se sabe! 

 

Os nevoeiros esverdeados, ou mais apropriadamente 
intensos campos eletromagnéticos que tentam capturar os nossos 
navios e aviões, andam também fazendo das suas naquelas 
paragens. Alguns pilotos de aviões civis que conseguiram deles 
escapar, relatam que tiveram as suas aeronaves literalmente neles 
aprisionadas, ocasião em que todos os instrumentos de bordo 
enlouqueciam e se fazia impossível controlar a máquina. Um deles 
mencionou que tudo sumia dentro daquele verde infernal e a coisa 
parecia  literalmente estar sugando o  seu avião! 

 

Aliás, e por falar nisso, os OVNI parecem ter naquelas 
regiões malditas o seu ponto favorito de atividades, ou interesses. 
Vários deles já foram flagrados mergulhando em altíssimas 
velocidades, da mesma forma que saem das profundezas abissais. 
Alguns quase se chocaram com navios e aviões! O dr. Morris 
Jessup, que morreu pouco tempo depois vítima de um “suicídio” 
muito misterioso, foi um dos maiores pesquisadores de OVNI e era 
da opinião que na área do Triângulo das Bermudas eles seriam os 
responsáveis pelos desaparecimentos, uma vez que acreditava na 
formação de redemoinhos temporários magnéticos, potentes formas 
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de ionização, capazes de causar a desintegração de tudo aquilo que 
estivesse por perto das suas trajetórias, ou eventuais manifestações. 

 

O certo é que milhares de pessoas já desapareceram sem 
deixar quaisquer vestígios. Aparentemente, os navios e os aviões 
seriam circunstâncias acessórias de uma espécie de caçada que 
vem, desde tempos imemoriais, sendo promovida sabe-se lá por 
quem e porquê. Barcos à deriva com tudo intacto nos seus 
interiores já foram recolhidos pela Guarda Costeira e por muitos 
outros navios. Somente os tripulantes desapareceram, como num 
passe de mágica! 

 

E até mesmo os brasileiros já engrossaram as  sinistras 
estatísticas do Triângulo da Morte. Em 1976 o cargueiro 
panamenho Sylvia L. Ossa, que levava uma carga de minérios de 
ferro para a Filadélfia, informou pelo rádio que enfrentava 
problemas naquela região. A partir daí somente o silêncio. O navio 
e toda a sua tripulação, que incluía nove cidadãos brasileiros, sumiu 
para sempre! 

 

A experiência vivida pelo capitão  do rebocador Good 
News, Don Henry, em 1966, talvez possa elucidar como essas 
caçadas são feitas: seu navio rebocava de Porto Rico para Miami 
uma barca avariada. Subitamente os instrumentos de navegação 
enlouqueceram. A bússola girava ao contrário! Apesar do céu 
claro, aquela noite se transformou em uma estranha massa leitosa, 
onde não havia mais o mar nem o horizonte. Um desligamento foi 
sentido e a barca que era rebocada subitamente desapareceu, apesar 
de o cabo estar devidamente pendurado na popa e esticado. 
Atonitamente procurando pela barca desaparecida, todos os  vinte e 
quatro intrigados  tripulantes então a viram... Envolta em um outro 
estranho nevoeiro que sutilmente a encobrira. 
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Henry ordenou força total à frente, quando então algo muito 
mais estranho aconteceu: uma estranha briga pela posse da barca 
rebocada, pois o que quer que fosse que queria levá-la, desde lá de 
dentro daquele estranhíssimo nevoeiro, também puxava o barco 
rebocador, a ponto mesmo de pará-lo com um imenso tranco, 
apesar da força dispendida pelos seus potentes motores Diesel! O 
cabo de aço de três e meia polegadas parecia querer partir-se e uma 
intensa vibração tomava conta do Good News. A energia elétrica 
interrompeu-se subitamente e os geradores se apagaram sem 
maiores explicações. Até mesmo as baterias das lanternas se 
fundiram misteriosamente. Vendo que estava perdendo a batalha, o 
capitão já ia liberar o cabo para dar o fora dali o mais rapidamente 
possível (pois segundo disse não queria fazer parte das 
estatísticas) , quando o tal nevoeiro, assim como surgiu,  sumira e 
tudo voltou ao normal. Examinando posteriormente a barcaça 
rebocada, notou-se que estava exageradamente morna, como se 
tivesse sido submetida a uma força de tração descomunal. 

 

Don Henry, a partir daí, tornou-se um estudioso e 
pesquisador da área do Triângulo do Diabo, procurando entender o 
quê de fato acontecia e que forças estranhas lá atuavam. Mais tarde, 
equipado com um barco provido de sonares específicos para 
prospecções submarinas, revelou ao mundo o mapa gráfico mais 
sensacional que se teve notícias na área da Arqueologia: nada 
menos que uma imensa pirâmide submersa a grande profundidade, 
muito maior do que a de Gizé, no Egito, cuja altura – de acordo 
com os registros do sonar - é superior a 160 metros, além de estar 
cercada por outras estranhas edificações, obviamente não naturais! 

 

E, contudo, ela não é a única! Por um golpe de sorte 
fotografada pelo aviador Robert Brush, em 1967, uma curiosa 
formação  submersa não natural foi detectada em outra região do 
famigerado triângulo, localizada próxima às grandes fossas abissais 
que chegam a atingir mais de seis mil metros de profundidade! 
Baseado nessas evidências, a expedição chefiada pelo dr. Ray 
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Brown, um ano depois, encontrou uma outra gigantesca pirâmide, 
muito maior do que aquela, repousando sob as águas do Atlântico. 
Os atônitos mergulhadores que, na medida do possível 
conseguiram examiná-la, constataram que sua superfície é polida 
como um espelho! Segundo o dr. Brown,  existiria uma abertura 
através da qual podia-se ver uma espécie de altar no seu interior, 
com um estranho monumento no qual se erguiam duas espécies de 
mãos, sustentando uma misteriosa esfera, aparentemente de cristal, 
sob um teto cilíndrico que descia da sua abóbada piramidal. Em um 
dos extremos do teto, podia também ser vista uma  estranha pedra 
vermelha que emitia luminosidade. E de todo o seu interior, 
emanava um a luz intensa que não parecia provir de qualquer fonte! 

 

Aliás, vestígios arqueológicos ainda inexplorados e não de 
todo inteiramente identificados são uma realidade em toda as 
regiões submersas do Atlântico Norte, onde  precisamente se supõe 
que estivesse localizado o perdido continente da Atlântida. A 
famosa Muralha de Bimini, descoberta em 1968 e inclusive já 
explorada por mergulhadores, é de fato um prodígio arquitetônico 
submerso, incrivelmente bem elaborada por intermédio de 
gigantescos blocos de pedra perfeitamente ajustados entre si.  Nas 
suas proximidades existem pilares e outros vestígios de antigas 
construções! 

 

Nos Baixios das Bahamas, por sua vez,  fotografias aéreas 
já revelaram que nas proximidades das grandes quedas abissais 
existem ruínas de templos e estradas, bem como outras grandes 
muralhas submersas. Em Andros, também, existe uma região 
chamada de “Zona do Templo”,  onde sobressaem nas profundezas 
do oceano os restos de uma enorme estrutura artificial, daí a sua 
denominação. A quase dois quilômetros dali, os arqueólogos e os  
mergulhadores encontraram nada menos que um total de doze 
outras estruturas de natureza semelhante!  
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Vários muros, calçadas e pilastras submersos já foram 
detectadas em diversos outros pontos abrangidos pelo chamado 
Triângulo das Bermudas e denotam que em tempos muito recuados 
esses monumentos, obras de uma civilização muito adiantada e 
sobretudo desconhecida,  estiveram na superfície, tendo 
submergido em razão de um cataclismo qualquer. 

 

Mas o quê exatamente estaria por trás de todas essas 
insólitas ocorrências? Estranhas ruínas submersas não fariam 
desaparecer navios, aviões e milhares de pessoas. Porém uma das 
hipóteses mais discutidas seria precisamente aquela que diz 
respeito à existência de certas “centrais de força” do perdido 
continente atlante que, de acordo com certas conjunções terrestres, 
ou quem sabe planetárias ou ainda cósmicas, entrariam 
momentaneamente em operação, emitindo poderosas correntes 
eletromagnéticas desde as profundezas do oceano até as camadas 
mais altas da nossa atmosfera, literalmente destruindo tudo que 
porventura cruze as suas trajetórias, agora erráticas e 
descontroladas.  Lembremos que a antiga tradição diz que no topo 
da Pirâmide Suprema da Atlântida existia uma pedra muito 
poderosa, talvez um cristal de natureza e propriedades 
desconhecidas, que brilhava intensamente, como um enorme farol 
visível desde o espaço sideral! 

 

Ivan T. Sanderson, pesquisador e notável autoridade no 
assunto, acreditava por sua vez  que possam também existir certas 
civilizações que habitem os fundos dos oceanos  terrestres, 
coexistindo conosco; inteiramente desconhecidas e sequer sonhadas 
pela nossa humanidade! Seriam, talvez, originárias de civilizações 
inteligentes que eventualmente tivessem por algum motivo 
emigrado para a Terra, encontrando no fundo dos nossos mares 
condições análogas às dos seus habitats de origem, ou então mais 
adaptáveis a elas. Ou, quem sabe, seriam originárias daqui mesmo, 
tendo se desenvolvido muito mais do que os seres que habitam as 
terras firmes. 
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Há quem sustente, contudo, que no chamado Triângulo das 
Bermudas opere uma gigantesca base submarina de OVNI, ou 
Discos Voadores. Isso explicaria a inusitada freqüência com que 
eles se manifestam nessa área. O falecido dr. Morris Jessup 
acreditava e inclusive tinha uma teoria na qual a força dos campos 
magnéticos gerados pelos seus deslocamentos poderiam 
transformar e inclusive transportar matéria de uma dimensão para 
outra. E mais: que essas máquinas fantásticas poderiam entrar na 
nossa dimensão, capturando homens e amostras da sua tecnologia!  

 

Efeitos desconhecidos relativos a certas peculiaridades 
ainda não bem definidas e presentes  naquela área, são igualmente 
apontados por alguns especialistas, os quais acreditam que 
verdadeiras distorções do espaço e do tempo poderiam se 
manifestar em certas ocasiões, lançando tudo aquilo que encontrem 
no seu caminho em direção ao passado, ou quem sabe ainda no 
futuro! Quanto a isso, existem alguns testemunhos bastante 
intrigantes: navios e aviões fantasmas são vistos e relatados nos 
diários de bordo das embarcações. Mas muitos deles estão 
desaparecidos há decênios, ou talvez mesmo séculos! 

 

Em 1946, por exemplo, a tripulação do navio Cyrus Field 
viu uma antiga caravela, que vinha em curso de colisão. As 
manobras de evasão foram tomadas, porém, o navio fantasma que 
veio do passado sumiu da mesma forma como apareceu. Aviões 
que surgem do nada e somem são outro tipo de ocorrência diversas 
vezes relatadas. Porém, são aeronaves silenciosas que, assim como 
os navios fantasmas,  parecem ter vindo do passado e mergulham 
no mar sem fazer qualquer ruído. Os próprios tripulantes e 
passageiros do navio Queen Elisabeth I, testemunharam um Piper 
Comanche fantasma vindo na direção do grande navio, para logo 
em seguida – sem fazer qualquer barulho - entrar nas profundezas 
do oceano, como se tivesse sido sugado! Obviamente aquilo não 
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estava acontecendo, mas deve ter sucedido em algum período 
passado do tempo que não aquele! 

 

Um outro caso espantoso foi o encontro pela Guarda 
Costeira de uma moderna escuna dada como desaparecida há 
apenas alguns meses, porém tão envelhecida como se tivesse 
sumido há séculos. No porão, os cadáveres dos dois tripulantes, 
reduzidos a osso extremamente límpidos – coisa impossível de 
acontecer em tão curto período. Foi como se o barco tivesse 
misteriosamente voltado ao passado, ou talvez ido para o futuro, 
retornando então ao nosso continuum espaço-tempo! 

 

Em uma praia da Flórida, dia limpo e sol claro, todos que 
nela estavam viram um pequeno monomotor surgir no ar, 
igualmente em total silêncio, mergulhar no mar e desaparecer. 
Unidades de socorro foram acionadas e após vasculharem 
extensamente toda a área nada encontraram. Foi outro viajante do 
tempo que surgiu do nada? Assim parece, mas o que dizer de um 
outro avião, dessa vez com os ruídos normais, que voava em 
círculos e que logo após sobrevoar  uma região costeira densamente 
habitada, isso diante de dezenas de testemunhas,  partiu em direção 
ao alto mar e jamais reapareceu? Nada demais se acaso o seu piloto  
não tivesse desesperadamente  pedido socorro através do rádio à 
torre de controle daquele mesmo Estado, dizendo que não 
localizava a terra e não avistava nada,  a não ser o mar abaixo de 
si? Isso significava que o avião estava em outro lapso de tempo, 
naquele exato lugar mas não naquela época! Lembra, sem dúvida, o 
caso dos Avenger-TBM em 1945. 

 

O mesmo Ivan T. Sanderson, por sinal, descobriu que essa 
região maldita não está sozinha nas estatísticas que dizem respeito 
aos misteriosos desaparecimentos. Em um polêmico artigo 
publicado na revista SAGA, ele e a sua equipe de cientistas 
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mapearam nada menos que doze outros pontos que por sua vez bem 
poderiam ser classificados como  mini-Triângulos das Bermudas: 

 

São, segundo esses pesquisadores, doze anomalias que se 
situam ao redor da Terra, sendo cinco no Hemisfério Sul, cinco no 
Hemisfério Norte e duas nos Pólos, fazendo parte de uma estranha 
“rede” que  as coloca em intervalos de 72 graus em torno do 
planeta, quase todas centradas aos 36 graus das latitudes sul  e 
norte!  

 

Chamadas de “Os Doze Cemitérios do Diabo”, essas zonas 
amaldiçoadas têm por características principais apresentarem 
estranhos vórtices magnéticos, bem como aberrações do espaço e 
do próprio tempo. Segundo pensam, e parecem até estar com uma 
boa dose de  razão, nelas ocorreria um efeito ainda desconhecido 
pela ciência,  através do qual seria gerada uma espécie de contra-
corrente eletromagnética responsável por um inusitado fenômeno, 
criador de verdadeiros redemoinhos para dentro ou para fora do 
nosso mundo, capazes de capturar ou repelir objetos materiais (e 
criaturas humanas!) para uma outra dimensão do espaço-tempo!!! 

 
Essas doze anomalias são, portanto, as seguintes: Pólo 

Norte e Sul; Mar dos Demônios (Japão); zona nordeste do Havaí; 
Mar Cáspio (entre Irã e Afeganistão); norte da Nova Zelândia; Ilha 
de Páscoa, ao sudeste; África do Sul , também a sudeste na sua 
região costeira; como não poderia deixar de ser o Triângulo das 
Bermudas, notadamente na costa da Flórida, ao leste; Ilhas Saint 
Paul e Amsterdan , ao norte; Continente Africano, ao norte,  entre 
Marrocos e Argélia e, no Brasil, a famosa Pedra da Gávea no Rio 
de Janeiro – onde por sinal e a quase 900 metros de altitude está 
colocado um gigantesco rosto de pedra, repleto de misteriosas 
inscrições! 
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Ousaríamos acrescentar ao trabalho de Sanderson e da sua 
equipe que todos esses doze Cemitérios do Diabo são notáveis 
pontos de incidência dos chamados OVNI, e que eles se tornam os 
principais suspeitos quanto à geração dos tais estranhos vórtices 
magnéticos e das suas contra-corrente eletromagnéticas associadas. 
Notemos que nos mais notáveis desses sítios acham-se os vestígios 
arqueológicos inexplicáveis do passado, tal como as ruínas 
submersas das Bermudas, as gigantescas estátuas da Ilha de Páscoa 
e o insólito monumento da Pedra da Gávea, atribuído pelos sempre 
presentes conformistas aos fenícios ou ainda à erosão. 

 

Os tripulantes dos OVNI parecem de fato seguir essa “rede” 
planetária nos seus deslocamentos através da nossa atmosfera para, 
finalmente, encontrarem na região do Triângulo das Bermudas, 
bem lá no fundo do Atlântico Norte, algo que certa e 
apropriadamente talvez lhes diga bastante respeito!  

 

Pode até ser (nada é impossível) que extraiam dos fundos 
dos mares alguma coisa presente na água, ou quem sabe nas ruínas 
da perdida Atlântida, para fins de reabastecimento das suas naves.  
Por outro lado, cientistas de vanguarda e dotados de mentalidade 
aberta, já suspeitam que essas fantásticas máquinas voadoras 
vindas de algures usem a área do triângulo como um “ponto de 
entrada”, empregando a curvatura teórica do espaço e do tempo, 
ainda pouco conhecida por nós. Pode mesmo ser que não estejam 
seqüestrando pessoas, aviões e navios. Nessas investidas, torna-se 
bastante possível que qualquer coisa que esteja pela frente, ou pelos 
lados, vá parar em outros períodos do nosso próprio tempo – seja 
no passado ou quem sabe ainda no futuro! 

 

No Museu da Colômbia, existe um estranho objeto de culto, 
confeccionado no mais puro ouro e classificado como “pássaro 
estilizado” cuja idade remonta há 1800 anos. Examinado por 
engenheiros aeronáuticos e por pilotos civis e militares, os quais 
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não sabiam do que se tratava, o tal “pássaro” – dotado por sinal de 
cockpit, pára-brisas, asas delta, leme e profundores - foi logo 
classificado como um avião de caça moderno! Um especialista em 
aeronáutica, por sua vez, ao examiná-lo detidamente reparou que 
certos detalhes bem específicos mostravam que, precisamente na 
América pré-colombiana, alguém teve diante de si, muito próximo 
mesmo, e também reproduziu com absoluta riqueza de detalhes 
nada menos que um moderno SUPER-SABRE! 

 
 
 
 

 
 
  O imenso rosto de granito, postado no topo da Pedra 

da Gávea, Rio de Janeiro, repleto de   misteriosas inscrições na 
sua lateral, um dos “Doze Cemitérios do Diabo” onde aviões e 
seres humanos  somem  inexplicavelmente. Outro ponto notável 
de incidência dos  OVNI. 
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                             No mapa, a fatídica região conhecida como “O 

Triângulo das Bermudas, um dos maiores mistérios de toda a 
Terra, onde há séculos desaparecem milhares de pessoas, 
inexplicavelmente e  sem deixar quaisquer vestígios.  
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DISCOS VOADORES: 

O MAIOR ENIGMA DO NOSSO TEMPO 

 

 

 

 
Mas afinal de contas o QUE são essas espantosas máquinas 

que desde incontáveis milênios  percorrem sem a menor cerimônia 
os nossos céus, e QUEM precisamente seriam os seus enigmáticos 
tripulantes? 

 
Podendo justamente ser considerados como a maior 

interrogação do nosso século, são inúmeras as teorias que 
pretendem explicar como chegam até o nosso mundo, de onde 
viriam, e quais as exatas razões dessas insólitas visitas. De uma 
coisa, porém, podemos ter a mais absoluta certeza: a diferença 
verificada entre os formatos das naves e os tipos físicos daquelas 
criaturas que os tripulam, sugerem de pronto que somos visitados, 
seqüestrados, examinados e até eliminados por diversas raças - 
provavelmente originárias dos mais distantes mundos do espaço 
sideral; das dimensões mais insuspeitas ou até mesmo dos 
estranhos meandros do tempo!  

 
Apesar das pífias argumentações dos tradicionais 

negadores, através das quais até mesmo alguns cientistas de renome 
pretendem que a Terra seja o único planeta neste incomensurável 
Universo a abrigar a vida, as provas, evidências absolutamente 
incontestáveis, cada vez mais se avolumam. E além disso As 
grandes potências mundiais sabem que eles de fato existem. E 
até que seria bem melhor que alguns deles não existissem. 
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Muito embora já presentes na nossa atmosfera há bastante 
tempo, foi precisamente em 1947 quando foram avistados pelo 
piloto Kenneth Arnold voando em formação sobre o Monte Ranier,  
que tais objetos, segundo a sua descrição “semelhantes a discos” e 
que se locomoviam pelo céu em estupenda velocidade,  chamaram 
a atenção do mundo moderno para a sua real existência. 

 
A princípio foram logo classificados como alucinações 

visuais, inversões de temperaturas, balões sondas, meteoritos e 
outras coisas menos palpáveis e, contudo, mais de acordo com os 
conhecimentos da época, uma vez que as grandes potências 
julgando-se detentoras absolutas da tecnologia, somente 
raciocinavam em termos bastante restritos, não querendo todavia 
admitir que pudessem existir outras formas de  ciência,  ou de 
avanços tecnológicos, que as sobrepujassem. 

 
Porém, o famoso incidente de Roswell, que teve seu 

desfecho precisamente naquele mesmo ano, veio a demonstrar que 
a verdade não era bem essa! Uma dessas naves espatifou-se em 
uma fazenda, espalhando os seus destroços por uma vasta área. Nos 
restos calcinados  da cabine principal do aparelho foram 
encontrados os corpos dos seres humanóides que o tripulavam, 
sendo que um deles chegou a ser levado com vida para instalações 
militares. Daí em diante foi iniciada uma bem montada cortina de 
acobertamento que  vergonhosamente perdura até os dias atuais. 

 
Um dos maiores problemas com relação ao espinhoso 

assunto dos OVNI é, contudo, precisamente a sua procedência. A 
hipótese mais aceita diz respeito à origem extraterrestre dessas 
máquinas e conseqüentemente das misteriosas criaturas que as 
tripulam. O tipo mais freqüente em atividade na Terra é  
precisamente o humanóide, seres de reduzidas estaturas, 
acinzentados, dotados de grandes olhos negros e oblíquos. 

 
Os negadores pretendem que as imensas distâncias do 

espaço sideral seriam um enorme empecilho para que civilizações 
mais avançadas pudessem nele viajar de mundos para mundos, ou 
de galáxias para galáxias. Devemos ter em mente que em apenas 
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pouco mais de cem anos a civilização terrestre evoluiu  de uma 
maneira espantosa em termos de tecnologia, passando das carroças 
e da máquina a vapor para as viagens espaciais e os pousos 
tripulados em outros corpos celestes. 

 
Nesse imenso Universo que nos cerca, certamente existirão 

mundo milhares, ou talvez milhões, de anos à nossa frente em 
matéria de evolução tecnológica. Por outro lado, conhecemos muito 
pouco em matéria das forças presentes no espaço sideral. Os 
famosos “buracos negros”, e a ciência já desconfia disso, podem 
ser verdadeiros atalhos que possibilitem aos eventuais viajantes 
encurtar enormes distâncias ou mesmo “atravessar” o tempo, 
atingindo muitas outras dimensões desconhecidas!  

 
O segundo maior problema diz respeito a quê exatamente 

essas criaturas fariam por aqui. Aparentemente os OVNI se 
utilizam de certas formas de energia livre para a sua locomoção, as 
quais propiciariam os seus incríveis deslocamentos. Nada impede, 
contudo, que algumas dessas máquina possam necessitar de certos 
elementos não existentes nos seus mundos de origem. Muitos deles 
já foram flagrados sobre as nossas linhas de transmissão de força, 
notadamente as de alta tensão, e alguns outros sobre os rios, mares 
e lagos, exatamente extraindo água. 

 
Os pontos de intenso magnetismo, geralmente onde existem 

misteriosos monumentos do passado, por seu turno construídos 
pelas nossas  perdidas civilizações,  parecem também atrair de 
maneira especial essas estranhas máquinas. Quando um OVNI se 
manifesta, igualmente se fazem presentes os distúrbios de natureza 
eletromagnética, responsáveis pelas perdas de energia, interrupções 
de funcionamento nas máquinas, motores e aparelhos 
eletroeletrônicos. O nosso planeta, como já sabemos, gera pontos 
de escapes de energias telúricas e também eletromagnéticas. Nada 
impede que esse tipo de força, seja positiva ou negativa, possa ser 
utilizado de alguma maneira pelos seus tripulantes. 

 
Também os minérios, ou especialmente certos elementos 

radioativos, poderiam se tornar um especial fator de interesse para 
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essas criaturas. Podem, na verdade, estar buscando aqui coisas para 
as quais  não damos muita importância mas que talvez sejam vitais 
para o reabastecimento das suas naves! 

 
Isso explicaria, muito provavelmente, os mergulhos delas 

nos nosso oceanos – freqüentemente relatados nos diários de bordo 
das aeronaves e embarcações. Contudo, existem possibilidades 
muito fortes  de que tenham verdadeiras bases submarinas e até 
mesmo subterrâneas no nosso planeta. O que aliás não seria 
nenhuma novidade, pois, como já vimos, em plena lua os 
astronautas já fotografaram estranhas construções e também 
veículos se movimentando na sua superfície, numa atividade até 
bastante febril e que sugeriria minerações! 

 
Fora isso, existem também aqueles que usam os seres 

terrestres como cobaias de certos exames médicos  e experiências. 
Alguns parecem denotar variados interesses científicos e isso 
sugeriria que aqui vêm exatamente com essa finalidade. Coisa que, 
aliás, os nossos astronautas também fariam se acaso nas suas 
viagens encontrassem um mundo novo e eventualmente habitado.  

 
Contudo, existe uma certa faceta do espinhoso assunto e 

que foi levada a público por intermédio de ex-militares, cientistas e 
agentes de informações, dissidentes do Governo Americano  e que 
estiveram envolvidos não somente nas pesquisas como também nas 
manobras de sigilo impostas sobre os OVNI. Esses denunciantes 
tiveram nas mãos certos documentos altamente confidencias e 
alguns até examinaram os restos dessas máquinas acidentadas, 
cuidadosamente guardados em instalações militares super secretas! 

 
Uma certa raça dessas criaturas, denominada de reptilianos, 

vem ao nosso mundo (ou ao nosso tempo) para simplesmente 
buscar alimentos. Esses alimentos, obviamente, são os seres 
terrestres –animais e homens! Os estranhos e inexplicáveis casos de 
mutilações de animais, que afligiam e continuam afligindo desde 
muitas décadas todos os países do mundo, encontram uma 
explicação bastante lógica nessas denúncias. 
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Segundo elas, essas criaturas alienígenas teriam os seus 
organismos semelhantes aos insetos, ou vegetais, absorvendo 
enzimas e secreções hormonais, através das suas peles escamosas, 
muito semelhantes aos nosso répteis - daí a denominação que 
tiveram. De um certo tempo para cá, as criaturas humanas se 
tornaram uma excelente alternativa alimentícia – o que pode ser 
explicado pelos desaparecimentos e também pelo  encontro de 
cadáveres humanos terrivelmente mutilados em todas as partes do 
mundo, e alguns deles precisamente aqui mesmo no Brasil! 

 
Nada de se estranhar. Primeiramente pelo fato de os 

denunciantes serem pessoas sérias e dotadas de alto grau de 
confiabilidade. Em segundo lugar, nós também não criamos os 
rebanhos para fins alimentares? E se os  nossos astronautas  
eventualmente em exploração a outros planetas necessitarem de 
alimentos de que não disponham, como e onde  iriam procurá-los? 
Essa estranha raça de canibais, ao que parece, percorre todo o 
Universo em busca de fontes de alimentação e na Terra, ao que 
tudo indica,  encontrou uma notável fonte, ou melhor dizendo, um 
notável repositório para as suas colheitas. Ou ainda, o que 
certamente seria uma definição talvez mais apropriada, caçadas. 

Segundo documentos em poder dos órgãos de inteligência 
norte-americanos, seríamos visitados por nada menos que nove 
raças distintas, dentre as quais predominariam os seguintes tipos: os 
cinzas (ou grays), possuidores de grandes narizes; os cinzas 
humanóides (o tipo mais freqüente); os louros, à semelhança dos 
nórdicos e os alaranjados, ostentando cabelos vermelhos. Estes dois 
últimos tipos dotados de aparência humana. 

 
As origens de alguns deles já estariam devidamente 

identificadas como certos planetas situados ao redor da Constelação 
de Órion; da estrela Barnard e também Zeta Reticuli– I e II. 
Contudo, alguns ainda não de todo identificados, ou reportados,  
parecem vir de outras dimensões, suposição esta reforçada pela 
notável característica de algumas das suas naves no sentido de se 
materializarem e desmaterializarem à vontade na nossa atmosfera. 
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Em uma das naves acidentadas, guardada na chamada Área-
51, a fonte de propulsão foi identificada como um mini-reator 
alimentado por um elemento não existente no planeta Terra e 
classificado como “Elemento 115”. Para espanto dos físicos e 
cientistas envolvidos no projeto, esse combustível era fornecido 
através de reduzidos discos destacáveis, a partir dos quais pequenos 
pedaços triangulares eram destinados à alimentação desse reator, 
que ora tornava-se radioativo e ora  perdia essa propriedade, 
atuando como propelente e gerador de intensos campos magnéticos 
que por sua vez eram amplificados pelos campos gravitacionais 
gerados pela própria nave. Enfim uma tecnologia muito além da 
nossa compreensão atual e obviamente milênios à nossa frente! 

 
Comprovou-se ainda que esses verdadeiros e além de tudo 

poderosos amplificadores de natureza gravitacional tinham por 
notável característica ampliar as ondas gravitacionais em 
contraposição às do planeta Terra. E, o que é ainda mais estranho e 
extraordinário do que isso, produzir seus próprios e específicos 
campos gravitacionais com a finalidade específica de distorcerem 
de alguma forma o tempo e o próprio espaço! 

 
E como não é muito difícil de se deduzir, o material 

componente dessa nave examinada era incrivelmente indestrutível. 
Trata-se de uma espécie e metal levíssimo, como se fora uma 
estranha “pele”,  sem emendas ou costuras, parecendo como que 
moldado a partir de uma forma de injeção, assim como acontece 
com os nossos plásticos. O fogo, os projéteis de armas de fogo, as 
bombas, tudo enfim é incapaz de abalá-lo. O que aliás as grandes 
potências já sabiam, pois perderam centenas de aviões  tentando de 
alguma forma interceptá-los e destruí-los nos nossos céus! 

 
Assim como todas as grandes potências mundiais sabem 

que eles têm bases instaladas  no nosso sistema solar, em quase 
todos os planetas e nos seus  respectivos satélites e que algumas 
cápsulas espaciais terrestres foram devidamente destruídas ao 
tentar espioná-las! 
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E também têm conhecimento de muitas coisas mais, como 
por exemplo o fato de existirem na órbita da Terra uns curiosos 
satélites que não são obras da nossa engenharia e que além de tudo 
circulam em trajetórias totalmente contrárias aos nossos. Um deles 
tem até o sugestivo nome de ‘O Cavaleiro Negro”. E, o que é bem 
pior, não se deve tentar perturbá-los pois alguns astronautas já 
foram eliminados em pleno espaço quando tentavam, em missão 
oficial e específica para isso, bisbilhotá-los! 

 
Obviamente estamos lidando com inteligências muito 

superiores  e algumas delas bastante hostis. Os arquivos ufológicos 
estão repletos de relatos sobre ataques a navios, aviões militares e 
comerciais, estes repletos de passageiros, bem como alguns casos 
comprovados de seqüestros, mutilações e mortes de criaturas 
humanas. 

 
Já avistados desde os chamadas eras pré-históricas, as 

provas disso estão nos desenhos das cavernas que as retratam, essas 
máquinas misteriosas que parecem desafiar, e de fato desafiam,  o 
próprio tempo e o próprio espaço. Isso sugeriria que algumas delas 
não sejam necessariamente de procedência extraterrestre mas, sim, 
avançadíssimos vetores de uma misteriosa civilização que atingiu o 
domínio das viagens e dos deslocamentos através do tempo, 
podendo assim vir de um futuro distante ao passado da maneira que 
mais lhe convier! 

 
E não está muito longe a hipótese que alguns exemplares 

desses OVNI possam ser originários daqui mesmo, ou seja do 
próprio planeta Terra, tripulados por aqueles que nos sucederão no 
ano 3000, 4000 ou 5000, por exemplo, e que talvez não 
necessariamente sejam de origem terrestre. Certos discos 
voadores têm sido vistos e reportados se materializando e da 
mesma forma se desmaterializando de maneira surpreendente e 
inexplicável na nossa atmosfera. Eles simplesmente entram e saem 
do nosso mundo tridimensional, como se verdadeiramente 
viajassem em corredores, ou ondas portadoras de tempo! 
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Os OVNI são como uma espécie de fantasmas silenciosos e 
no entanto bastante reais. Muitos deles já foram vistos 
mergulhando nos nossos oceanos, sem no entanto sequer 
movimentar a água, como seria normal nesses casos. Tais 
avançados conhecimentos implicam no profundo conhecimento da 
estrutura atômica e também da matéria, mas os seus tripulantes 
parecem que violam todas essas regras que hoje timidamente 
conhecemos e, ao que tudo indica, já atingiram essa espantosa 
tecnologia há bastante tempo! 

 
E por falar em oceanos, também existem os chamados 

OSNI (Objetos Submarinos Não Identificados), largamente 
avistados desde os tempos conhecidos da navegação. 
Freqüentemente reportados nos modernos diários de bordo até 
mesmo de embarcações militares, parece que eles nada mais são do 
que os chamados Discos Voadores quando se locomovem nas suas 
missões submarinas aqui na Terra. O que querem  lá por baixo dos 
oceanos também representa um mistério. Em 26 de julho de 1980 
um impressionante caso teve como protagonista o rebocador 
Caioba-Seahorse, quando se encontrava a cerca de 95 quilômetros 
da costa brasileira. Uma intensa luz submarina se aproximava em 
rota de colisão com o navio, cujo capitão ordenou imediatas 
manobras de evasão. O objeto submarino acompanhou tais 
manobras e repentinamente postou-se a bombordo, sendo 
perfeitamente visíveis o seu formato oblongo e uma espécie de 
proa, dotada de uma luz vermelha intensa. Todas as máquinas do 
navio estancaram e os seus instrumentos de navegação 
imediatamente enlouqueceram. A apavorada tripulação viu então 
quando, bem acima daquela coisa, surgiu um enorme objeto 
ovalado, com cerca de dez metros de envergadura, intensamente 
luminoso que parecia escoltar, do céu, o seu companheiro 
submerso. Para espanto de todos, o OVNI que se situava a cerca de 
60 metros de altura, verdadeiramente parece ter recolhido o outro e 
ambos se uniram, elevando-se em grande velocidade na vertical. 

 
A recente tragédia que em outubro de 2000 envolveu o 

Kursk, gigantesco submarino nuclear russo, no Mar de Barents, e 
que causou a morte de todos os 118 tripulantes, alguns deles lenta e 
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horrivelmente por asfixia, presos no casco adernado do 
submersível, não teve qualquer explicação lógica. As conclusões a 
que chegaram as equipes internacionais de peritos e de 
mergulhadores que visavam à recuperação dos corpos e à 
descoberta dos reais motivos desse estranho acidente, foi a de que o 
Kursk colidira com outra embarcação submersa, o que causou duas 
violentas explosões na sala de torpedos, situada  na proa. O 
mistério é precisamente QUAL embarcação submersa teria sido 
essa, uma vez que não havia nenhuma delas, sejam soviéticas ou 
estrangeiras, no dia, hora e local do acidente. Navios espiões 
americanos que estavam pelas redondezas confirmaram nos seus 
sonares um violento choque contra um objeto qualquer que se 
locomovia por baixo da água, diretamente na direção do Kursk. E 
seja lá o que tenha sido  incrivelmente continuou o seu caminho, 
sem sofrer nenhuma dano!    

 OVNI e OSNI, simples “ilusões de ótica”, assim como 
pretendem alguns cultores da desinformação e os negadores 
contumazes do fenômeno? De jeito algum, principalmente porque 
“fenômenos submarinos e atmosféricos desconhecidos” não fazem, 
por exemplo,  aquilo que aconteceu na guerra da Coréia, em 1950 e 
que além de tudo foi testemunhado por dezenas de pessoas: 

 
Um cargueiro japonês era sobrevoado e espionado por dois 

caças Migs soviéticos, no Mar do Japão. Subitamente um imenso 
objeto voador de formato discóide aproximou-se em espantosa 
velocidade e estancou no ar, a certa distância, como que a observar 
a cena e a desafiar os aviões de combate. Os pilotos russos 
desistiram da embarcação e passaram a cercar o OVNI, rodeando-o 
ameaçadoramente. O pessoal do navio captou quando um dos 
pilotos ordenava através do seu rádio de bordo para que o estranho 
objeto se identificasse. Como obviamente não houve qualquer 
resposta, partiram então para o ataque. Na primeira passagem, os 
Migs abriram fogo com as suas potentes metralhadoras, nada 
acontecendo, porém, com o estranho e invulnerável objeto voador. 
Novamente rodearam a presa e pela segunda vez abriram fogo. 
Quando, porém, faziam a terceira investida aconteceu uma cena 
digna de um pesadelo: os dois caças subitamente estancaram no ar, 
ficaram incrivelmente suspensos, frenados por uma força 
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verdadeiramente diabólica e acima da nossa compreensão. 
Começaram então a vibrar intensamente e a se desfazer em 
minúsculas partículas, assim como um espelho quebrado. Seguiu-se 
uma violentíssima explosão que os desintegrou totalmente, sem 
deixar qualquer vestígio. O OVNI, inabalável, deu uma volta no ar 
e disparou em estupenda velocidade rumo às camadas mais altas do 
céu! 

 
Enfim, em se tratando de tão intrigante e assombroso 

enigma, talvez devêssemos ser mais humildes e ouvir com bastante 
atenção aquilo que um dia escreveu Charlie Paz: 

 
“Nós, terrestres, estamos no limiar de uma nova era, que 

pode nos abrir novos mundos e novas experiências. Não estamos 
sós no Universo. Somos como residentes em um grande prédio e 
estamos a fazer muito barulho. Algum dia nossos vizinhos virão 
bater-nos à porta e pedir (ou exigir) para fazermos menos 
barulho” 
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       Avistados   por “12” de cada  10 pilotos das aviações civil e 
militar, os OVNI já fazem até mesmo parte da propaganda. 
Nesta, por exemplo, além da foto de um deles, o texto 
tacitamente os reconhece, ao dizer “Já que não é possível voar 
nesses maravilhosos e discutidosOVNIs, voe conosco através do 
Jumbo”. 
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Nesta impressionante  foto, obtida nos  EUA,  vemos o 

método de trabalho de certos tripulantes de  OVNI, 
responsáveis  pelos  seqüestros,  mutilações  e  mortes  de  
animais e seres humanos! As vítimas são  literalmente  sugadas  
para os  interiores  das naves, ali despojadas de seus órgãos  
internos e fluidos corporais e depois jogadas de volta ao solo, 
como objetos descartáveis.  Nesta  imagem, vemos a  explicação 
para  o  fato de que nunca se  encontram rastros ou  pistas  
junto às  carcaças e aos  despojos abandonados no chão. 
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QUANDO “ALGUÉM” 
BUSCA AQUILO QUE LHE PERTENCE ! 

 
 
 
 

 

 Algumas evidências que já começam a ser encaradas 
seriamente por cientistas e pesquisadores, parecem claramente 
indicar que as intensas atividades no nosso mundo, exercidas por 
certas criaturas tripulantes de alguns OVNI, são partes integrantes e 
até bastante assustadoras daquilo que poderíamos tranqüilamente 
denominar OPERAÇÃO ENGANO.  

 

Uma dessas evidências, a mais fantástica de todas porém 
intensamente válida à luz das mais modernas descobertas da Física 
de Vanguarda, parece revelar a verdadeira origem dessas estranhas 
máquinas voadoras, bem como os velados propósitos das entidades 
que as tripulam! 

 

Já está quase que provado que as VIAGENS ATRAVÉS DO 
TEMPO se tornam não apenas possíveis como também farão parte 
da tecnologia do nosso futuro, isto se a espécie humana conseguir 
sobreviver às suas próprias loucuras. Os chamados buracos-negros 
existentes no espaço sideral, conforme já vimos, provaram ser uma 
verdadeira espécie de “atalhos dimensionais e temporais”, 
encurtando distâncias e tornando o tempo (na medida em que o 
conhecemos), por assim dizer, perfeitamente manobrável. 

 

Passaremos, portanto, agora a examinar uma hipótese 
verdadeiramente sinistra: 
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Como já é do conhecimento de todos, certos OVNI 
freqüentemente são flagrados se materializando e em contrapartida 
se desmaterializando à vontade na nossa atmosfera. Por outro lado, 
aparentemente se aproximam do espaço sideral e para ele 
retornariam em espantosas velocidades após as suas investidas. 
Seus tripulantes tentam confundir as vítimas dos seqüestros e 
também os chamados “contatados”, dando respostas SEMPRE 
evasivas quando perguntados sobre as suas origens. 

 

Os humanóides (precisamente aqueles do acidente em 
Roswell), isto é, os que aqui realizam essas estranhas e 
inexplicáveis experiências genéticas tendo as nossas mulheres 
como cobaias, e em complemento outras aberrações de natureza 
semelhante, NUNCA revelam esse pormenor quando se referem à 
natureza dessas verdadeiras “misturas genéticas” que produzem, 
ficando invariavelmente em poder das crianças geradas, sempre 
dizendo que ‘ESTAMOS BUSCANDO AQUILO QUE NOS 
PERTENCE”. 

 

Ora, se fazem isso, conforme afirmam,  para que “a semente 
do homem não se perca” e que as suas mulheres se tornaram 
estéreis após um “acidente” que não detalham especificamente 
qual foi, e ainda mais que  PODEM VIAJAR NO TEMPO, 
começamos a desconfiar das verdadeiras e sinistras razões, 
escondidas por trás dessa verdadeira Operação-Engano: 

 

Nos cadáveres examinados a partir do chamado “Acidente de 
Roswell”, os peritos constataram que as criaturas supostamente 
alienígenas até que se assemelhavam aos lagartos terrestres. Suas 
peles, bem como a ausência de órgãos reprodutores externos e a 
simultânea falta de aparelhos digestivos e excretores, sugeriam que 
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essa raça  SOFRERA INVOLUÇÃO FÍSICA DEVIDO A UM 
ACIDENTE NUCLEAR DE ALTA INTENSIDADE! 

 

Aliás, eles mesmos mencionam que “vêm de um mundo em 
ruínas e que dentro de um período de tempo qualquer será 
impossível viver lá”. Recordemos ainda que mencionam o fato de 
que brevemente AS NOSSAS MULHERES TAMBÉM SE 
TORNARÃO ESTÉREIS E A RAÇA HUMANA NÃO MAIS 
PODERÁ PROCRIAR! 

 

Falam também que a nossa humanidade passará brevemente 
pelo “grande portal” (esotericamente sinônimo de morte!) e por 
isso estariam aqui tentando nos “ajudar”. Muito estranho mesmo! 

 

Essas criaturas são dotadas de olhos inteiramente negros, 
dilatados e oblíquos. Isso sugere de pronto que vivem em um 
mundo escuro e responsável por certos fatores involutivos que 
forçaram uma drástica alteração genética, originadora ainda da 
atrofia dos seus tipos físicos. Enfim, a degradação das suas 
morfologias internas  externas. 

Os cadáveres desses humanóides examinados em Roswell 
apresentavam ainda uma outra notável característica: 
provavelmente devido a uma intensa exposição à radioatividade  
ao longo do seu caminhar evolutivo (ou involutivo) suas peles e os 
músculos eram extremamente rígidos, difíceis de serem dissecados 
mesmo com as mais potentes máquinas cirúrgicas de corte.... 

 

O que quer que tenha acontecido no mundo de onde essas 
criaturas se originam foi efetivamente tão terrível que atrofiou os 
seus habitantes, fazendo com que perdessem todos os pelos do 
corpo; aumentando suas cabeças de maneira desproporcional; 
forçando-os à telepatia para se comunicarem; tornado-os 
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semelhantes a vegetais, ou ainda insetos (talvez devido á 
necessidade de se abrigarem da radiação em profundas cavernas) 
e, que é pior de tudo, TRANSFORMANDO-OS EM QUASE 
CANIBAIS - literalmente dependentes dos hormônios, enzimas e 
secreções de outras espécies de vidas as quais sacrificam para se 
alimentarem! 

 

Ora, se elas BUSCAM AQUILO QUE LHES PERTENCE e 
dizem ainda que “conseguiram sobreviver no seu mundo graças à 
sua engenharia genética e à sua alta tecnologia”, fica bastante 
claro na opinião do autor  (e talvez fique também na sua, prezado 
Leitor) que VOLTAM AO PASSADO, isto é, AO NOSSO 
TEMPO, para resgatar as suas PRÓPRIAS  ORIGENS..... 

 

Para um bom entendedor meia-palavra basta. Toda essa série 
de incômodos fatores poderia significar a verdade maior e 
sobretudo sinistra sobre a origem e os propósitos de certos 
tripulantes dos OVNI: eles nada mais seriam do que NÓS 
MESMOS, ou melhor, aquilo que sobrou de nós no nebuloso 
futuro que nos espreita, quem sabe a Terceira Guerra Mundial ou 
ainda uma outra conflagração bélica que viria a destruir totalmente 
a nossa civilização, dela restando apenas uns poucos sobreviventes 
que seriam forçados a se adaptar às novas circunstâncias. 
Obviamente, alguns cientistas e militares escapariam a essa 
tragédia (infelizmente eles sempre escapam!) e impulsionariam o 
progresso através das épocas, chegando forçosamente, mais dia 
menos dia, ao domínio das viagens através do tempo! 

 

Como (note-se que são eles mesmos, os tais supostos 
“alienígenas”, que dizem isso!) “se trata de uma questão de 
sobrevivência”, além de o mundo deles estar em fase de próxima 
extinção, logicamente reuniriam o útil ao agradável..... 
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Primeiramente alguns deles se alimentando de nós. Depois 
fazendo-nos de cobaias para, conforme também dizem (prestemos 
bastante atenção neste pormenor)), realmente recuperarem as suas 
formas originais e então - desprezando totalmente qualquer 
espécie de ética ou filosofia (lembremos que igualmente afirmam 
serem desprovidos de sentimentos!) -  como ponto culminante da 
OPERAÇÃO-ENGANO, voltando em massa um dia qualquer já 
devidamente adaptados para um mundo que de certa forma LHES 
PERTENCE e possa servir de morada, MESMO QUE ESTE 
MUNDO ESTEJA SITUADO NO PASSADO DELES. E além de 
tudo dotado de certas riquezas desde muito esquecidas (e perdidas) 
e - o que certamente para eles será muito melhor ainda - 
plenamente apto a garantir as suas sobrevivências. 
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O tipo mais  comum de tripulantes dos OVNI.  Note-se  

alguns  incríveis  pontos de semelhança  com a nossa  raça,  o 
que  parece indicar  que eles  possivelmente sejam   
provenientes  do  NOSSO  PRÓPRIO FUTURO. Podem ser, 
quem  sabe,  aquilo que  venha a sobrar de nós, após  um  
grande  cataclismo ou  uma  guerra nuclear que eventualmente 
venha a assolar o planeta, causando profundas alterações 
morfológicas e também genéticas nos sobreviventes. 
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     Nestas fotos, consideradas autênticas, vemos na primeira, 
obtida por um médico mexicano, um OVNI emitindo seus 
fachos de luzes  e, na segunda, outro flagrado quando se 
materializava na nossa atmosfera, como que vindo de outra 
dimensão ou talvez mesmo do nosso próprio futuro. 
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                  E para tapar de vez as bocas dos negadores, esta 

impressionante foto foi tomada por um satélite por sobre a 
América do Sul. Aparentemente o OVNI está se materializando 
e a sua proximidade com o artefato terrestre pode ter sido 
mera coincidência. Isto prova que estas máquinas fantásticas 
de fato existem, pois aqui  não há  a  menor possibilidade de 
fraude, uma vez que os sensíveis e ultra-sofisticados 
dispositivos fotográficos usados pelos satélites não sofrem das 
chamadas “ilusões de ótica”. Note-se  a nebulosidade 
circundante, talvez causada pela abertura de uma porta 
temporal. 
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     Fotos obtidas durante a  autópsia  dos tripulantes   do OVNI 

acidentado  em  Roswell. 
     Os  legistas  constataram  que  tais criaturas   tinham  sistemas  

digestivos  atrofiados, além de denotarem ter  sofrido  através  
dos  tempos  intensa exposição à radiação, ao ponto de suas 
peles terem sido literalmente serradas para a realização das 
necrópsias! 
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A  LÁPIDE  ALIENÍGENA  DE  AURORA 
 
 
 
 
 
Apesar de serem máquinas avançadíssimas, quase que 

atingindo a perfeição absoluta, as falhas técnicas e os acidentes 
parecem também atingir aquilo que conhecemos como Discos 
Voadores, ou ainda OVNI. Se acaso nos dispusermos a examinar 
com outros olhos, mais atentos, alguns acontecimentos relatados 
nas lendas e até mesmo na História tradicional, poderemos 
encontrar várias menções veladas e que diriam respeito a muitos 
deles. 

 
Um espantosos exemplo do que estamos dizendo, teve sua 

revelação precisamente no ano de 1974, quando na cidade de 
Aurora, situada nos EUA e a cerca de 120 quilômetros de distância 
de Dallas, Texas, as terras de propriedade da senhora Marie Harris 
foram assoladas por uma massa gelatinosa, escura e repleta de 
bolhas, que brotava do subsolo e que, quando cortada pelos 
curiosos, dela escorria um líquido vermelho, de aparência 
repugnante e natureza desconhecida, bastante semelhante ao 
sangue! 

 
Essa bizarra substância começava a se espalhar pelas 

propriedades vizinhas, fazendo com que o fato fosse levado ao 
imediato conhecimento das autoridades policiais e governamentais. 
Examinando os estranhos antecedentes do fato, chegou-se aos 
velhos registros da pequena cidade, os quais diziam que no distante 
ano 1897 – numa época portanto, em que ainda não existiam os 
aviões - uma coisa voadora, reportada pelos habitantes da época 
como uma “cidade muito luminosa” aproximou-se vinda do céu, 
fez algumas evoluções diante das assustadas testemunhas e 
repentinamente explodiu, lançando seus inúmeros fragmentos 
incandescentes a grandes distâncias! 
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Na ocasião, assim continuavam dizendo os velhos registros 

públicos de Aurora, foram recolhidos os restos carbonizados e 
bastante mutilados de um dos tripulantes daquela coisa e as 
autoridades, evidentemente não sabendo do que se tratava, 
determinaram o seu imediato sepultamento no cemitério da cidade, 
procedendo os correspondentes registros nos anais da prefeitura 
local. 

 
Uma simples lenda? Claro que não! Primeiramente pelo 

fato de os registros oficiais servirem como fonte inquestionável de 
comprovação.  

 
Em segundo lugar, as autoridades do ano de 1974 ao 

seguirem os rastros da tal massa gelatinosa, chegaram ao seu exato 
ponto de partida: uma lápide muita antiga e já bastante desgastada 
pelo tempo, no cemitério da cidade, datada precisamente de 1897 e 
sem identificação do seu ocupante. E por sinal era a mesma na qual 
tinham sido depositados os restos mortais da estranha criatura que 
tripulava a tal cidade voadora muito luminosa! 

 
Em terceiro lugar, verificou-se que todos os moradores da 

pequena Aurora possuíam exóticas e bastante antigas “relíquias de 
família” cuidadosamente preservadas pelos seus antepassados: 
precisamente os pedaços metálicos da tal coisa que explodira no ar! 

 
Quando isso chegou ao conhecimento dos escalões 

superiores do governo americano, a pequena cidade ganhou enorme 
notoriedade e passou a despertar “bastante” interesse. Fortes e 
muito bem armados contingentes militares, acompanhados por 
vários cientistas, logo cercaram e impediram o acesso àquele 
misterioso túmulo. A seguir, foram imediatamente recolhidas todas 
as amostras da tal massa gelatinosa e,  é claro,  através de uma 
argumento irresistível (coação armada!) principalmente 
confiscadas todas as ”velhas relíquias” em poder da população! 

 
Haydens Hewes, diretor da associação de pesquisas 

International Bureau of UFO´s, solicitou autorização judicial para 
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proceder a exumação dos restos mortais daquela criatura misteriosa 
enterrada no túmulo sem nome de Aurora. Porém, além de essa 
autorização ter sido prontamente negada já se fazia tarde demais. 
As autoridades militares e de informações chegaram bem antes e os 
recolheram, transportando-os sob forte escolta para local ignorado, 
juntamente com todos os demais vestígios do acidente ocorrido 
com aquilo que obviamente se tratava de um OVNI! 

 
O estranho fenômeno da massa gelatinosa, por sua vez, 

cessou tão repentinamente como surgira. E para dar uma satisfação 
ao grande contingente de repórteres e pesquisadores que exigia 
uma explicação, o dr. Arnold Dittman, cientista governamental, 
assim  declarou:  

 
- Na verdade não sabemos do que se trata. Pode ser uma 

bactéria com enorme capacidade de crescimento. Talvez uma 
mutação, uma nova espécie completamente diferente! 

 
“Bactérias” à parte e quanto ao restante das explicações que, 

como seria de se esperar nunca vieram, por se tratar de um assunto 
classificado como top-secret nada mais poderia ser dito e o caso 
encerrou-se no mais profundo silêncio! 

 
Mas, os cadáveres estranhos não chegam aqui somente do 

céu. Na própria terra alguns deles já fizeram igualmente vários 
estragos. Vejamos, por exemplo: 
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A MALDIÇÃO DOS FARAÓS                           
 

UMA ALUCINANTE ESPÉCIE DE MAGIA 

 

 

 

 
Foi exatamente com o pleno domínio das técnicas referentes 

à mumificação dos corpos, que os sacerdotes e magos do Antigo 
Egito demonstraram espantosos conhecimentos de uma ciência que 
comprovadamente sabia muito mais a respeito da vida e da própria 
morte do que ousamos imaginar e que, diga-se de passagem, ainda 
está muito a frente das nossas superadas concepções do Terceiro 
Milênio. 

 
Para que possamos apropriadamente começar a entender 

que tipos  de elevados conhecimentos estavam por trás de tudo isso, 
vejamos como os egípcios manifestavam as suas crenças religiosas 
e espirituais: 

 

Em primeiro lugar, acertadamente aliás, a reencarnação era 
completamente aceita como um fato normal no caminhar evolutivo 
de todas as coisas. Assim sendo, os antigos mestres descobriram, 
ou foram informados, que o corpo humano (assim como o de todas 
as outras criaturas) não é somente físico e material, estando 
verdadeiramente associado a muitas outras composições de caráter 
mais elevado e, portanto, sutil. 

 

Chamavam de BA a alma, a centelha divina que habita 
dentro de cada um de nós e dotada de uma freqüência vibratória 
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elevadíssima, sempre escapando para regiões superiores quando 
sobrevém a chamada morte. Nessa ocasião ela leva consigo todas a 
memórias inerentes à última encarnação, bem com o as 
peculiaridades do carma, necessárias à compensação, ou resgate, 
para um novo ciclo de existência, a ser promovido em uma outra 
“roupagem”. Era representada pelo simbolismo do pássaro dotado 
de cabeça humana, sobrevoando um sarcófago 

 

O KA, ou DUPLO, representado pelo hieróglifo dos braços 
levantados,  era por assim dizer uma contraparte muito dinâmica da 
personalidade humana, essencialmente paralela ao Ego e operando 
em nível ultradimensional com profundas ligações ao 
subconsciente. Por sua natureza altamente magnética, operaria em 
regiões superiores e seria por nós, nos tempos modernos,  
erroneamente conhecido como “o anjo da guarda”. Estaria 
intimamente ligado às premonições, insights e outros fenômenos 
modernamente associados à Parapsicologia. 

 

O SHUT, ou A SOMBRA,  reflexo obscuro deste KA e 
aquilo de mau que existe em nós, o lado negativo da nossa 
personalidade. Essencialmente ligado às coisas materiais, ao 
elemento “terra” e às correntes negativas do telurismo que 
comprovadamente percorrem o subsolo do planeta, essa contraparte 
era representado por uma figura humana, dotada de coloração 
negra. O SHUT, enfim, representaria o nosso lado materialista que, 
por conseguinte, se apega exageradamente às nuances e 
propriedades da matéria. 

 

O KHAIBIT que detém as chaves da hereditariedade,  
simbolizado pelo hieróglifo das três abelhas, é associado à 
organização celular do corpo, enfim a energia inteligente que está 
dentro de nós e comanda todas as células - sua organização e 
estrutura -  mesmo quando o corpo está morto. 
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Os egípcios acreditavam que na morte a alma, ou BA, partia 

para regiões superiores, enquanto que de acordo com as leis da 
natureza o KHAIBIT e o SHUT se dissolviam normalmente no seio 
do telurismo, voltando ao pó de onde partiram. A SOMBRA, por 
sua vez, era também  “digerida” pela absorção telúrica, pondo fim, 
ou se transformando por melhor dizer, aos elementos associados 
que compunham a manifestação do corpo neste plano. 

 

Contudo essa absorção telúrica da SOMBRA seria mais 
demorada, uma vez que acompanharia passo a passo a 
decomposição do corpo, somente se extinguindo totalmente quando 
isso vier a ocorrer. Sendo, por assim dizer, o “Eu” material, ou o 
“homem-terra”, quando se trata de uma pessoa muito má ou 
materialista essa sombra, ou elemento negativo do “eu” tenderá a 
se apegar à matéria, recusando a extinção e desejando permanecer 
“viva”, mesmo que para isso (assim como uma espécie de larva 
psíquica) se “alimente” do psiquismo, das emanações e também da 
força vital  dos vivos! 

 
O processo de mumificação era promovido nas chamadas 

“Casas da Morte”, sempre assistidos pelos sacerdotes do deus 
Anúbis, uma figura humana com rosto de um  chacal negro, e 
incluía um período mágico de 70 dias, no qual o corpo era 
mergulhado em produtos químicos e logo depois lavado com ervas 
aromáticas e especiarias, sendo posteriormente entregue aos 
preparativos ritualísticos e mágicos complementares. 

 

Os cadáveres eram  então  envoltos no mais puro linho, 
obrigatoriamente tecido por sacerdotisas virgens e reclusas, 
mediante estranhos  rituais mágicos de “amarração”, visando a 
prender, por assim dizer, a SOMBRA ao corpo, através de um 
processo que inteiramente contrário às leis naturais, impedia 
teoricamente por toda a eternidade a decomposição de  ambos! 



155 

 

No ambiente hermético das tumbas, cercada pelas 
emanações dos bálsamos, perfumes e incensos, bem como dos 
alimentos e das suas coisas pessoais que eram ali colocadas,  a 
SOMBRA do defunto era assim mantida artificialmente “viva”. Por 
ser essencialmente “terra”, ela se valia também do telurismo para 
sobreviver nesse ambiente surrealista, pois para isso as tumbas 
foram preferencial e propositadamente escavadas nos subterrâneos 
e nas profundas cavernas rochosas, por centenas de metros. 

 

O que constitui uma espantosa similaridade com os 
modernos condensadores, largamente empregados nos nossos 
aparelhos eletrônicos, destinados a acumular e manter uma certa 
quantidade de energia por durante o tempo em que estejam 
devidamente “carregados”! 

 

Assim, quando ocorria uma profanação, o “condensador” 
necessário àquela personalidade ali mantida era abruptamente 
violado, pois desfazia-se a sua estrutura. Nada mais lógico, 
portanto, que aquela sombra, aprisionada há  milênios e desejando 
desesperadamente  viver por toda a eternidade, literalmente 
vampirizasse os profanadores, sugando-lhes as energias vitais até à 
morte e, o que é pior de tudo, escapando para o mundo exterior! 

 

Aliás, dizem os espiritualistas, essa teria sido precisamente 
a causa da degradação da civilização egípcia, pois quando já 
naqueles tempos mais recuados começaram  as violações da tumbas 
visando ao roubo dos tesouros ali contidos, essa hordas de “larvas 
psíquicas” escaparam, trazendo infortúnios e as mais diversas 
desgraças ao mundo dos vivos! 
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Não foi, aliás, por falta de aviso, pois as tumbas egípcias 
invariavelmente continham trechos hieroglíficos que literalmente 
ameaçavam os profanadores, daí começando aquilo que se 
convencionou chamar de “A Maldição dos Faraós”, acontecimentos 
verdadeiramente muito estranhos que não encontram qualquer 
explicação dentro dos limites muito estreitos da lógica! Eis um 
exemplo: 

 

“A morte carregará com a suas asas ligeiras, todos aqueles 
que profanarem o sono do faraó”. Ó gente das alturas, Ó gente das 
profundezas, fantasmas e espectros, vós dos cemitérios e dos 
grandes caminhos, errantes da sombra noturna. E vós, que habitais 
as grutas da terra dos mortos, hóspedes das cavernas e da 
obscuridade, vós que suscitais os terrores e os arrepios, e vós 
sombras errantes cujos nomes não citarei, e vós povos furtivos da 
noite, ó gente dos túmulos, vinde em meu auxílio...” 

 
Sinistro e dá para engolir em seco, não é mesmo? Mas essa  

chamada “maldição” não era uma simples ameaça. Realmente 
funcionava e fez dezenas de vítimas entre arqueólogos e membros 
de suas expedições. E até mesmo entre quem, em terras distantes, 
esteve envolvido de alguma forma com as profanações das tumbas!  

 

O caso mais notório envolveu precisamente a descoberta 
da tumba do faraó Tutancâmon, último soberano da XVIII 
Dinastia, a qual permaneceu intacta durante milênios e somente foi 
trazida à luz após muitos anos de esforços do arqueólogo Howard 
Carter, por sua vez financiado pelo seu mecenas, Lord Carnavon.  

 

Quando se pensava que nada mais poderia ser descoberto 
no Vale dos Reis, imenso repositório de jazigos reais situado a 
oeste do Nilo, Carter, contrariando todos o ceticismo oficial, 
resolveu seguir as sempre insistentes pistas que revelavam a 
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existência da tumba do faraó-menino em algum lugar daquele vale, 
totalmente escavado pelos seus antecessores. 

A sensacional descoberta da tumba subterrânea, um 
prodígio de engenharia, trouxe porém uma série de desgraças que 
levou à morte nada menos que 40 pessoas envolvidas, direta ou 
indiretamente, com aquela profanação. No próprio acampamento 
da expedição,  os “acidentes” começaram a se produzir. Logo a 
seguir foi a vez de Lord  Carnavon, que ao sair da tumba, sentiu 
uma estranha sensação, algo como uma “pontada” no rosto. Alguns 
dias depois, teve que ser hospitalizado em razão de uma estranha 
doença, atribuída à infecção provocada por um ferimento 
supostamente causado por uma picada de mosquito. 

 

Levado para um hospital, sofreu terrivelmente e além de 
tudo era atormentado por visões que, segundo disse, revelavam que  
“o faraó teria vindo buscá-lo”. Os remédios não faziam efeito e 
após longa agonia, subitamente veio a falecer. Nesse exato 
momento, um vento apavorante tomou conta do quarto do enfermo, 
a ponto de colocar em fuga uma das enfermeiras, e todas as luzes 
da cidade do Cairo se apagaram, sem que os técnicos pudessem 
precisar as suas reais causas! Bem longe dali, no outro lado do 
oceano, àquela mesma hora a sua cadela de estimação, na Inglaterra 
precisamente, começou a uivar desesperadamente e morreu sem 
motivos aparentes. 

 

Outras pessoas que estiveram na tumba, durante e após a 
sua descoberta, começaram a sofrer estranhos acidentes. 
Descobriu-se também um detalhe bastante estranho: a múmia do 
faraó tinha, precisamente no rosto, e na mesma região daquela que 
causou a morte de Carnavon, uma cicatriz proveniente de um 
ferimento! O anatomista que liberou as bandagens de linho, o dr. 
Douglas Derry, foi o próximo a morrer vítima de estranhos 
calafrios. O professor Gould, também presente à abertura do 
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sarcófago, logo o seguiu, acometido de febre altíssima e dos 
mesmos “calafrios” 

 

E, por oportuno, lembremos aqui neste ponto que os textos 
das maldições freqüentemente mencionavam uns tais “arrepios”! 
Coincidência? Certamente NÃO! 

 

Estranhos acidentes de automóvel, por sua vez,  vitimaram 
os representantes do governo egípcio que participaram da 
empreitada. Carros perdiam a direção repentinamente e iam 
violentamente ao encontro de pesados caminhões, atropelamentos 
misteriosos, e assim por diante, ocasionaram as inexplicáveis 
perdas de muitas vidas. 

 

George Jay-Gould, foi a próxima vítima dos curiosos 
“arrepios”. Lord Roy Westbury, colaborador d e Carter, passou a 
sofrer de estranhas visões relacionadas ao Antigo Egito, que 
incluíam o rosto mumificado de Tutancâmon. Não suportando mais 
aquilo, abandonou o Egito e finalmente atirou-se do sétimo andar 
da sua residência, em Londres. Antony Mace e Aubrey Herbert, 
tiveram fortes crises de depressão e foram igualmente levados ao 
suicídio. O filho de George Jay-Gould, inventariante da tumba, 
acompanhou o tresloucado gesto do pai e igualmente cometeu o 
suicídio. 

 

A filha de Lord Carnavon, Evelyn, já na Inglaterra, faleceu 
também vítima de uma curiosa infecção generalizada, causada  ao 
que se supõe por uma picada de mosquito! Daí para a frente 
seguiram-se as incontáveis mortes e muitos outros acidentes 
violentos que proporcionaram uma extensa listas com mais de 40 
nomes! 
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O próprio Howard Carter morreu vitimado pelo câncer 
alguns anos depois. Aliás, o câncer generalizado foi  mesmo a 
doença que mais eliminou diversos outros arqueólogos e as suas 
respectivas expedições. Qualquer coisa no interior das tumbas 
levava à perda da personalidade, à depressão profunda,  muitas 
vezes à demência e até um certo tipo de doença misteriosa que 
deixava os profanadores tão ressequidos quanto as próprias múmias 
com as quais lidavam!!! 

 

Uma das hipóteses, também viável além da magia, é a 
utilização da energia nuclear como forma de vitimar os intrusos. 
Tanto poderia servir para a preservação dos corpos como também 
afastar e liquidar de maneira eficaz os profanadores. No Antigo 
Egito existiam minas de materiais radiativos, notadamente o urânio. 
Certos objetos postados nos interiores das tumbas poderiam estar 
devidamente “carregados”. Na múmia de Tutancâmon, por 
exemplo, foi descoberto, envolto nas bandagens, um misteriosos 
diadema, não usual nas outras múmias, repleto de estranhas placas 
que bem poderiam estar contaminados com a radioatividade. 

 

O cientista nuclear Luis Bulgarini, declarou em 1949: “na 
minha opinião, os egípcios da antigüidade conheciam as leis da 
desintegração do átomo. Seus sábios e sacerdotes conheciam o 
urânio. É muito possível que se serviram da radioatividade para 
proteger seus santuários. Poderiam ter coberto com urânio o solo 
das tumbas ou tê-las construído com mineral radiativo. Ainda hoje 
essas radiações poderiam matar uma pessoa ou, pelo menos, 
danificar  a sua saúde”. 

 

Sabe-se que o período de desintegração do urânio pode, 
teoricamente, alcançar o espantoso período de 7,5 milhões de anos. 
Justamente por esse motivo, em Idaho Falls, EUA, existe no 
cemitério local um mausoléu altamente protegido com uma placa 
dizendo “PERIGO, MATERIAL RADIOATIVO” onde repousam 
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os restos mortais de três funcionários do Centro de Investigações 
do Exército Americano, vitimados por um horrível acidente nuclear 
ocorrido em 1961: estavam abaixo a nave de um reator que 
subitamente atingiu estado crítico e os expôs por somente 120 
milésimos de segundos a uma dose letal de radiação, matando-os 
instantaneamente. Os corpos somente puderam ser retirados alguns 
dias depois, à distância, por intermédio de gruas remotamente 
operadas, sendo encerrados em pesados caixões de chumbo e 
posteriormente transportados por operadores usando pesadas 
roupas protetoras. E qualquer um que porventura viole esses 
modernos sarcófagos  também encontrará inapelavelmente a morte! 

 

Essa morte por radiação é geralmente lenta e dolorosa, 
freqüentemente causada por leucemia ou outros tipos de câncer. 
Quando os elementos radiativos penetram no corpo, as células 
vermelhas são as primeiras a serem atingidas. Os glóbulos brancos 
começam então a se multiplicar indefinidamente, enfraquecendo 
insidiosamente todo o restante do organismo. A morte, então, é só 
uma questão de tempo. 

 

Por outro lado, alguns tentam explicar o mistério da 
maldição dos faraós mediante a suposta atuação de certos fungos, 
bolores, bactérias ou mesmo vírus desconhecidos, os quais 
poderiam ter ficado, latentes (ou ainda terem sido 
propositadamente colocados), nas tumbas em estado de hibernação 
e conseqüentemente atacado os arqueólogos. Até poderia ser uma 
explicação lógica, mas como explicar a cadela de Carnavon sofrer 
um ataque mortal, do outro lado do mundo, à mesma hora em que 
as luzes do Cairo se apagavam e o seu dono morria em meio a 
atrozes sofrimentos? E as estranhas visões “egípcias” que, sempre 
atuantes, atormentavam os suicidas? 

 

É curioso, mas as múmias parecem realmente trazer uma 
grande carga negativa a elas agregadas. O Titanic, naufragado na 
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sua viagem inaugural em 14 de abril de 1912, levava além dos seus 
ricos passageiros uma carga insólita: em um compartimento 
próximo à ponte de comando, tendo em vista o seu alto valor, 
viajava um sarcófago egípcio, proveniente da XVIII Dinastia, 
contendo a múmia de uma sacerdotisa do deus Amon-Ra. O que 
veio a suceder já se sabe. Porém, além do estranho iceberg que 
parecendo ter vindo do nada, causando a perda do navio e de 1513 
vidas, o comportamento do capitão Smith, comandante do Titanic, 
não foi nada compatível com o velho lobo do mar  que era, além de 
profissional altamente experiente: 

 

Parecia aparvalhado diante da tragédia. Impediu que o 
pedido de SOS fosse imediatamente transmitido. Deliberadamente 
não permitiu que os escaleres de salvamento fossem baixados a 
tempo e antes de se trancar na ponte de comando bem ao lado da tal 
múmia, além de tudo mandou a orquestra de bordo tocar a música 
“Mais Perto de Ti, Meu Deus”, para “acalmar os passageiros”. 
Como se, de fato, uma força maligna tivesse controlado a sua 
mente! 

 

O tal sarcófago, que aliás ninguém comenta nada a 
respeito, mesmo nos modernos filmes, existiu de fato e hoje talvez 
repouse ou muito provavelmente já tenha desaparecido pela ação 
das águas profundas do oceano. Mas antes disso, tem um 
antecedente bastante revelador: a sua viagem no Titanic deveu-se a 
um presente ( “de grego”, por sinal) do eminente egiptólogo Sir 
E.A. Wallis Budge,  diretor e curador de antigüidades egípcias do 
Museu Britânico, que o vendeu por preço extremamente módico a 
Lord Canterville que pretendia levá-la aos Estados Unidos.  

 

A razão dessa pechincha foi inusitada: ninguém agüentava 
mais a tal presença daquela múmia e do seu respectivo sarcófago 
nas dependências do Museu Britânico! Alguma coisa além da 
compreensão da ciência andava “fazendo das suas”, como por 
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exemplo espantando os visitantes através de estranhas batidas que 
vinham do seu interior; dos arrepiantes gemidos noturnos que 
afugentavam os vigias e pareciam ser provenientes daquela criatura 
mumificada no seu interior; e até mesmo de um repórter de um 
jornal que ao fotografá-lo teve a maior das surpresas ao revelar o 
negativo, o qual mostrava um rosto transparente flutuando junto a 
ele,  um rosto de uma criatura monstruosa e infernal como que 
diretamente importada dos domínios mais apavorantes do demo! 
Desnecessário dizer que o tal fotógrafo, completamente alucinado, 
desferiu um tiro na cabeça e pôs fim à sua vida. 

 

Além disso, coisas voavam em todas as direções: cadeiras, 
espanadores, peças artísticas, literalmente botando para correr os 
funcionários da organização. Jogaram o tal sarcófago no porão, 
pensando terem se livrado do problema, mas todos que o tocaram 
morreram misteriosamente e as assombrações continuavam. Wallis 
Budge, já inteiramente intrigado,  apurou que aqueles que o tinham 
comprado no Egito (um grupo de cinco turistas) também morreram 
através das invariáveis  crises de demência e dos mais estranhos 
acidentes e suicídios. E, também, quando foi transportado algum 
tempo depois  para as dependências do museu, causou a morte de 
todas as dezessete pessoas que o tocaram! 

 

Wallis Budge, já meio ressabiado, resolveu se livrar 
daquele verdadeiro estrupício, devido a um argumento 
extremamente convincente: precisamente quando um dia convocou 
uma grande esoterista, exatamente Helena P. Blavatsky (fundadora 
da Teosofia)  para visitar o museu. Sem saber de nada, a 
espiritualista instintivamente se encaminhou para o escuro porão e 
mesmo desconhecendo o seu conteúdo teve uma horrível sensação 
de terror. Bateu a porta com força e profeticamente mandou que se 
livrassem daquilo que estava lá dentro o mais rapidamente possível, 
pois tinha uma carga maligna e altamente negativa que iria causar a 
morte de muitas pessoas, através de um sentimento de vingança 
muito forte!  
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E os hieróglifos contidos no sarcófago, de fato, continham 
um trecho da chamada “maldição” dizendo precisamente isso: 

 

“Despertarei do meu sono e o meu olhar prostrará com a 
morte todos os meus inimigos. E esta é a minha vingança, esta é a 
minha execração, guardada no fundo do meu peito por toda a 
eternidade” 

 

Outra coincidência? Por certo não. Coincidências não 
existem quando se trata da sabedoria muito antiga do Egito dos 
faraós! 
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        Sarcófago de Tutankamon,  1285 quilos do mais 

puro ouro e pedras preciosas, cuja violação causou a 
inexplicável morte de mais  de 40  pessoas. Todas envolvidas 
direta ou indiretamente com a profanação da  sua tumba no 
Vale dos Reis.                                
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O Titanic, orgulho da engenharia naval britânica,  e 

que segundo a  blasfêmia  dos seus construtores “Nem Deus 
Afundaria”, no dia da sua fatídica viagem  inaugural.          

Até hoje silenciam sobre a  valiosa e também 
amaldiçoada  múmia egípcia que o gigantesco navio 
transportava em um compartimento especial, bem próximo à 
ponte de comando e que  talvez, devido aos seus apavorantes  
antecedentes,  tenha  sido  a  causa da tragédia e da  morte de 
1513 pessoas nas águas gélidas do Atlântico Norte. 
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FANTASMAS, POLTERGEIST, DEMÔNIOS                                           
E OUTRAS COISAS DO PESADELO 

 

 

 

 

Sheakespeare já escrevera que existem mais coisas entre o 
céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. 

 

E dentre essas coisas que certamente existem entre o céu e a 
terra, aquilo que convencionamos chamar de “fantasmas” parece 
ser um estranha realidade. Um fantasma, na medida em que o 
conhecemos, nada mais é do que uma espécie de energia altamente 
sutil, operando em freqüências ultra-elevadas e que por vezes se faz 
traduzível à visão e aos demais sentidos dos encarnados neste 
plano. 

 

Efetivamente, tudo no Universo é composto por vibrações 
atômicas, algumas delas muito sutis, notadamente aquelas que 
fazem parte do corpo e da estrutura da criatura humana, um ser 
senciente e já situado dentro de um patamar evolutivo bem 
adiantado. Nesse ponto, temos que voltar à sabedoria dos antigos 
egípcios, pois a especificações desses componentes, as quais já 
examinamos anteriormente, se tornam bastante exatas no estudo de 
certas manifestações produzidas no nosso muito pouco conhecido 
mundo tridimensional. 

 

A alma, comprovadamente não volta a essa esfera física, 
pois sua escala vibratória, pelo fato de ser dotada de uma oitava 
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muito alta, deixa de ser compatível, ou congenial, com os nossos 
parâmetros materiais. O que fica, sim, é a chamado “Ego”, ou 
como classificavam os egípcios, a SOMBRA, dos defuntos, 
principalmente quando essas criaturas em vida eram pessoas más, 
apegadas à matéria ou ainda deixaram alguma coisa muito 
importante por fazer. 

 

Como sabemos que a “sombra”, ou seja lá que nome tenha,  
permanece viva em estado surrealista até que ocorra a 
decomposição do corpo, essa entidade paralela poderá por vezes 
interagir com a matéria e se fazer por breves instantes 
compreensível. Por outro lado, sabemos que ela vampiriza por 
assim dizer os seres vivos, literalmente grudando-se aos seus 
psiquismos, como uma espécie de sanguessuga ou larva! 

 

Isso verdadeiramente a alimenta e pode até, mesmo que seja 
às custas da vitalidade e da saúde das suas vítimas, fazer com que 
sobreviva indefinidamente. As vítimas escolhidas são exatamente 
aquelas que, geralmente das suas próprias famílias, as pranteiam, 
guardam lembranças (roupas e outras coisas que contêm vibrações 
muito específicas) e, notadamente, freqüentam os famigerados 
cemitérios. 

 

Aliás, esses lugares ditos “sagrados” tornam-se um campo 
especial de desenvolvimento e proliferação dessas larvas psíquicas, 
ou sombras, que ali intensamente vibram e conseqüentemente 
capturam as suas vítimas! Por isso, todas as filosofias orientais e 
espiritualistas  recomendam expressamente a cremação dos corpos, 
com a subseqüente liberação, ou devolução,  das respectivas cinzas 
aos quatro elementos. Esse método reveste-se de uma maneira 
limpa, saudável e até plenamente de acordo com as leis naturais. 
Além de ser um processo bastante eficaz de acabar com os 
chamados “fantasmas”. 
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Aliás, comprovadamente nestes lugares, tão errônea e 
perigosamente cultuados pela civilização ocidental, flutuam 
espectros – coisas apavorantes. Os pesquisadores de fantasmas 
conhecem sobejamente aquilo que denominam “Orbs”, ou seja, 
sombras disformes ou também esferas, não visíveis aos olhos 
porém atuantes; vibrando intensamente e que são facilmente 
captadas pelos filmes das máquinas fotográficas, notadamente à 
noite! Experimentem fotografar as lápides de um cemitério e ao 
revelar o filme encontrar-se-ão coisas apavorantes e que por sinal 
nada têm a ver com o chamado “fogo-fátuo”, este sim um 
fenômeno natural e visível neste lugares  - proveniente de matéria 
orgânica em decomposição. 

 

Por outro lado, os acidentes e as mortes violentas geram um 
certo tipo muito especial de “sombras perplexas”, ou seja, 
entidades que não sabem que o corpo físico “morreu”, ou foi 
destruído, e vagam a esmo. Certas fotografias autênticas, sempre 
obtidas nos locais dos desastres, são verdadeiramente 
impressionantes. E uma delas, realmente impressionante, poderá 
ser examinada mais adiante! 

 

Dizem que a pressa é a inimiga da perfeição. E um exemplo 
bem específico poderá ser dado com aquilo que aconteceu na firma 
em que o autor trabalhou. O ano era 1972 e a diretoria da empresa 
resolveu mudar do centro da cidade do Rio de Janeiro para um 
luxuoso prédio que mandara construir em um subúrbio bem 
afastado. A mudança estava prevista para uma segunda-feira e, já 
no sábado que a antecedia, equipes internas preparavam tudo às 
pressas no novo prédio para receber os funcionários dois dias 
depois. Os andares estavam escuros e vazios. A diretoria 
pressionava e o futuro administrador do prédio juntamente com 
dois auxiliares os percorriam, verificando todas as condições de 
funcionamento, quando ao chegarem no segundo andar notaram um 
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forte cheiro de gás que partia da pequena cozinha, cuja porta estava 
fechada. Após abri-la, um deles inadvertidamente tentou acionar o 
interruptor de luz e o que se seguiu foi uma coisa verdadeiramente 
horrorosa: o gás acumulado no pequeno compartimento funcionou 
como uma verdadeira bomba e os três desditosos empregados 
morreram instantaneamente, horrivelmente queimados. Suas peles, 
ou o que restara delas, ficaram grudadas pelas paredes, até mesmo 
no corredor de acesso, situado muito metros depois. Alguém, ao 
instalar as tubulações, esquecera de colocar o plug de vedação 
naquele fatídico segundo andar! O fato é que, por durante bastante 
tempo, muitas assustadas pessoas viram percorrendo as grandes 
escadarias aqueles três vultos diáfanos, como se fossem almas 
penadas. Um vigilante de uma empresa de segurança, que por sinal 
nada sabia daquele acidente, deparou-se com eles durante uma 
noite, entre os sexto e quinto escuros andares, chegando até mesmo 
a se ferir durante a sua apressada fuga escadaria abaixo, pedindo 
sua demissão logo no dia seguinte! 

 

Sabe-se que a “sombra” comum sofre, por um processo de 
pura  repercussão, as dores da decomposição do corpo. E assim 
vagará pelo mundo dos vivos, podendo até de certo modo afetar os 
acontecimentos  materiais, além de influenciar negativamente as 
pessoas com as quais, digamos, contata. O fato de ficar 
“chamando”, pranteando e até mesmo reverenciando despojos em 
um cemitério, tudo isso sob a égide de crenças religiosas 
estapafúrdias, é um dos maiores enganos cometidos pela nossa 
chamada civilização. Uma forma absurda de atrair entidades que 
poderíamos classificar como pertencentes e congeniais aos 
domínios do astral inferior!  

 

De fato,  nem sempre aquilo que pensam ser o é! Os 
chamados trabalhos e magia negra, sempre efetuados em 
encruzilhadas mediante os tradicionais “despachos”, ou oferendas, 
geralmente envolvendo emanações do sangue  de animais e  
também de certas bebidas ou alimentos muito fortes,  nada mais 
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fazem do que literalmente alimentar essas larvas deletérias, as quais 
cada vez mais se fortalecem, causando desgraças no mundo dos 
vivos e corrompendo ainda mais o negro envoltório áurico do nosso 
pobre e já tão massacrado planeta. Obviamente, como também 
reunindo o útil ao agradável, vampirizando e destruindo aqueles 
infelizes que julgam ser seus aliados! 

 

Da mesma forma que a chamada “invocação dos espíritos” 
pode ter os seus perigos! 

 

Muitas fraudes, por sua vez, estão associadas ao assunto. Já 
vimos verdadeiras aberrações, como por exemplo pretensas 
fotografias de manifestações de seres desencarnados...usando 
óculos, roupas e até chapéus! Grosseira bobagem, pois estamos 
lidando com energias sutis nada condizentes com o uso de coisas 
ou objetos materiais. Um verdadeiro fantasma é um vulto, ou ainda 
uma névoa diáfana, formação eletro-atômica, que pode ser 
acompanhada por sons – ou melhor,  certas vibrações que assim 
podem ser interpretadas pelos nosso ouvidos físicos. 

 

Os animais, nesse particular, possuem uma sensibilidade 
mais aguçada do que os humanos. Os cães, por exemplo, devido à 
sua visão extremamente rápida e sensível, são os primeiros a captar 
a presença estranha, ou intrusa, de uma manifestação qualquer no 
ambiente. Eles podem, igualmente, ouvir os sons em freqüências 
inatingíveis para o ser humano. Da mesma forma, os rápidos 
obturadores de máquinas fotográficas, por vezes podem captar 
curiosos instantâneos de energias que não estavam presentes junto 
aos objetos ou pessoas fotografados.  

 

Um outro curioso fenômeno está associado a este campo:  a 
ciência hoje já sabe que toda a matéria é detentora de um tipo 
muito refinado de “memória atômica”, ou seja, uma espécie de 
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gravador ou registrador das coisas que se passaram à sua volta. A 
Psicometeria é um dos ramos desse estudo. Assim, por exemplo, 
uma pedra pode conter na sua estrutura atômica os registros de 
batalhas que eventualmente “presenciou” há muito séculos, ou 
talvez milênios. Casas e antigas construções, notadamente aquelas 
que possuem muitas paredes em pedras e materiais minerais em 
suas estruturas como por exemplo o quartzo e certos tipos de 
granitos, assim como os velhos castelos, podem também armazenar 
os registros de certas coisas geradas por emoções humanas muito 
fortes, cruéis, ou ainda violentas, que entre as suas paredes se 
produziram! Nesses casos, e somente nesses casos, aí sim as 
fugazes imagens poderão conter personagens vestindo as suas 
roupas originais. E deverão ser corretamente classificadas como 
“aparições” e não “fantasmas”. 

 

Como se fossem verdadeiros e sobretudo espantosos 
hologramas do pretérito, ainda desconhecidos pela ciência!  

 

Temos um outro expressivo exemplo: no centro da cidade 
do Rio de Janeiro, precisamente naquela sua parte mais antiga e 
tradicional, até hoje está situada a imensa casa que, no tempo do 
Império, serviu de residência ao Barão do Lavradio. Lá dentro, 
ainda existem reminiscências do tempo da escravatura, tais como 
celas prisionais, grilhões com que os escravos eram acorrentados e 
muitas outras lembranças daqueles tempos sombrios. Há muitos 
anos atrás, apenas na sua parte térrea, funcionava uma pequena 
representação de um serviço de obras sociais, tendo somente como 
funcionária a tia do autor, que por sinal não sentia o menor medo 
em ficar sozinha naquele casarão escuro e soturno. Havia porém 
um pequeno detalhe: nenhum vigia noturno conseguia dormir por 
mais do que uma noite ali. Todos pediam demissão no dia seguinte, 
alegando terem vistos “procissões” de escravos circulando, ruídos 
de correntes se arrastando e também horríveis gemidos. Apenas um 
deles conseguiu ficar, pois conseguiu se “acostumar” com essas 
insólitas aparições que igualmente desfilavam diante dos seus olhos 
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em meio à escuridão reinante.  Antônio, este era o nome dele, 
corajosamente e sem se importar muito com isso, dizia que durante 
a noite era comum ver ao lado da sua cama uns vultos que 
pareciam observá-lo e ainda que alguns deles chegavam mesmo a 
“tocá-lo”(ou melhor dizendo, seu corpo físico era na verdade 
permeado pelas imagens que flutuavam no ambiente), quando 
então acordava com uma sensação gélida por todo o corpo! 

 

Os modernos estudiosos da Parapsicologia já contam 
inclusive com sensíveis aparelhos que podem identificar  certas 
manifestações que, como uma espécie de filme do passado, 
parecem voltar à vida por breves instantes e pelos leigos são 
erroneamente classificadas como “assombrações”. O fenômeno 
que, muito embora semelhante, nada tem a ver com os fantasmas 
parece ser um tipo de expressão inteligente da matéria que ocorre 
de acordo com certas situações, ou conjunções de forças,  ainda não 
bem definidas. 

 

Fotografias especiais  infravermelhas, tomadas em  
estacionamentos vazios, mostram, por exemplo, as imagens 
diáfanas de automóveis que ali estiveram estacionados há muitos 
dias, ou talvez anos. Em Hiroshima, onde em 6 de agosto de 1945 
explodiu a primeira bomba atômica, em certas ocasiões uma cena 
maldita costuma se manifestar:  as imagens diáfanas de pontes e 
edifícios que foram volatizados pela explosão há mais de cinqüenta 
anos surgem, por breves instantes,  nos  exatos lugares onde se 
situavam! Também nas Selvas Amazônica, uma curiosa imagem 
costuma assustar os aviadores: uma espantosa cidade do futuro 
(conhecida como “A Cidade do Ano 3000 e da qual falaremos mais 
adiante) costuma surgir, com as suas imponentes pirâmides e 
construções fora da nossa época, diante do campo visual daqueles 
profissionais para logo em seguida desaparecer misteriosamente. 
Nesses casos, trata-se da memória atômica da natureza, ou quem 
sabe do próprio planeta Terra, que se manifesta! 
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Mas quanto aos fantasmas, ou larvas, temos um expressivo 

exemplo das suas manifestações deletérias, precisamente na 
horrível experiência sofrida por um afoito pesquisador que se 
atreveu a passar a noite no interior da Grande Pirâmide de Gizé, 
precisamente na chamada “Câmara do Rei”. Retirado no dia 
seguinte,  desmaiado e exaurido das suas forças, ouçamos o seu 
relato que melhor identifica a chamada “Maldição dos Faraós”: 

 

- ...Tinha os olhos fechados, mas aqueles espectros 
vaporosos se agrupavam diante da minha vista. E 
sempre com uma hostilidade implacável. Rodeava-me 
um círculo de seres malévolos, enormes criaturas 
elementais, espantosas, coisas de um inframundo, 
formas grotescas, aparições delirantes, descomunais e 
diabólicas, terrivelmente repulsivas.” 

 

 
Como já sabemos, por ser um tipo de manifestação 

eletromagnética, um autentico “fantasma” , ou larva psíquica, 
encontraria na Grande Pirâmide uma forma de sustentação, pois 
comprovadamente sabe-se que pela sua singular estrutura (a 
chamada “energia da forma”) circulam e interagem poderosas 
energias telúricas e cósmicas que ainda hoje a ciência desconhece! 

 
No nosso mundo do Século XXI, porém, sabe-se que elas, 

essas sombras ou fantasmas,  são mais atuantes perto das linhas de 
transmissão de força, notadamente as de alta tensão, que 
transportam a eletricidade para os mais diversos pontos. Isso 
comprovaria a tese da compatibilidade eletromagnética dessas 
entidades. Contudo, a partir do desenvolvimento da tecnologia, 
novas “portas de entrada”, ou canais de manifestação,  começaram 
a se produzir para esse estranho tipo de fenômeno. 
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Estamos falando dos aparelhos de televisão, 
equipamentos eletrônicos domésticos e até mesmo dos nosso 
mais modernos computadores! 

 

Já foram registrados nos arquivos da Parapsicologia alguns 
estranhos casos de “ataques” promovidos contra fornos 
microondas, secretárias eletrônicas, aparelhos de TV, telefones 
celulares e, last but not least, os nossos PC´s e as seus respectivos 
periféricos - obviamente sem que os respectivos fabricantes tenham 
a menor culpa.. 

 

A coisa funciona mais ou menos assim: esses aparelhos 
operam em freqüências muito elevadas, alcançado milhões de 
Hertz (Megahertz). Alguns pesquisadores julgam que o fenômeno 
se tornaria mais aguçado, ou intenso, na ultrapassada tecnologia 
analógica mas, pelo contrário e de acordo com as evidências de que 
dispomos,  com o advento e o ritmo sempre crescente da tecnologia 
digital, esses faixas de operação foram notavelmente ampliadas, e 
por isso mesmo podem ter se tornado um eficiente canal de 
interação, ou comunicação, com certas forças misteriosas que nos 
cercam. 

 

Contudo, nem sempre tais forças são benéficas ou 
benevolentes. Em fornos microondas (e portanto sem nenhuma 
possibilidade de qualquer intervenção externa), os displays, 
normalmente formatados no idioma inglês, muitas vezes 
enlouquecem e mostram palavras cruéis e obscenas, tais como DIE! 
(morra!), 666 ( o número bíblico do anticristo e da besta do 
apocalipse), HELL (inferno), FUCK YOU e BITCH (ambos 
impublicáveis). Tais manifestações quase sempre seriam 
acompanhadas das explosões ou paralisações de tais acessórios 
domésticos, para o total desespero das donas de casas que muitas 
vezes nem percebem que foram insultadas, xingadas ou mesmo 
mandadas para certos lugares mais bizarros! 



175 

 

Nos aparelhos de televisão, há muitas décadas foi observado 
que em certos canais mais elevados, sem que haja a recepção dos 
sinais, os monótonos chuviscos das telas, além de exercerem um 
estranho efeito hipnótico, podem muitas vezes se transformar em  
curiosas imagens que parecem rostos e em complemento portar 
certos sons semelhantes a vozes! Há até quem afirme ter mantido 
contato com os mortos por intermédio deles. 

 

Nas secretárias eletrônicas, por vezes as fitas magnéticas 
registram estranhos sons, ou vozes, sem que tenham recebido 
quaisquer ligações telefônicas. Em suma, o mecanismo de gravação 
é acionado misteriosamente por alguns segundos e recebe 
mensagens vindas sabe-se lá de onde, geralmente em linguagens 
estranhas e com muito ruído adicional, talvez  de ondas portadoras. 
Uma coisa teoricamente impossível de acontecer, mas que 
incrivelmente acontece! 

 

Aparelhos de vídeocassete por vezes são desligados, 
entrando em modo “stop” sem que o atônito espectador tenha 
acionado o botão correspondente nos seu controle remoto. Quase 
sempre, tal fenômeno vem acompanhado por uma estranha 
vibração no ambiente, que mais parece uma corrente súbita de ar. 
Isso não significa que algo, ou “alguém”, não tenha gostado do 
filme, mas sim  que a simples presença, ou passagem,  de uma 
força bastante estranha pelo local  interferiu de alguma forma no 
delicado sensor do aparelho, comandado por sinais infravermelhos. 

 

Nos aparelhos celulares surgem nos visores mensagens em 
caracteres estranhos e indecifráveis e, por vezes, uns estranhíssimos 
sons que os acompanham  podem ser ouvidos. 
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Já os computadores, a febre da nossa civilização 
tecnológica, os quais operam em freqüências cada vez mais 
elevadas em razão da verdadeira guerra travada pelas indústrias de 
hardware e que propicia o surgimento dos moderníssimos 
processadores, a cada dia que passa cada vez mais ligeiros, a coisa 
tem sido verdadeiramente assustadora. 

 

Os aprendizes de feiticeiros estão brincando com coisas 
realmente muito perigosas. Estão, por exemplo,  bastante próximos 
de um processador dotado de inteligência própria - semelhante, ou 
talvez melhor do que o homem! Essa máquina fantástica poderia 
tomar decisões próprias, reconhecer sons e imagens; literalmente 
falar, pensar, ver e ouvir, além de possuir emoções! 

 

Enquanto isso, os modernos chips (fabricados a torto e a 
direito, sem muito conhecimento de causa, pois o objetivo final é 
ganhar da concorrência em rapidez) vão surgindo aqui e ali, 
involuntariamente possibilitando um estranho canal de interação 
com certas forças que ainda desconhecemos, ou talvez nem mesmo 
ousemos sonhar que possam existir! 

 

Nos nossos tumultuados tempos até mesmo os tradicionais 
sinos dos campanários das igrejas já dispensaram a presença do 
homem para manipulá-los! E eles, programados inteiramente por 
computadores para tocarem em determinadas horas e mesmo nos 
dias previamente estabelecidos, também por vezes enlouquecem e 
desatam a tocar desenfreadamente, preferencialmente à meia-noite 
– a hora sombria das trevas! E isso prova que a coisa anda tão feia 
aqui no nosso tumultuado mundo que o “diabo” (se é que é mesmo 
ele) não foge mais da cruz. Antes pelo contrário, a desafia! 

 

E sabe-se lá quantos e quantos acidentes de aviação até hoje 
inexplicáveis e sobretudo inexplicados não teriam sido causados 
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pelo excesso de confiança nesses misteriosos e pouco conhecidos 
chips? Hoje, um moderno avião praticamente dispensa a presença 
do piloto. Este somente programa rotas e condições de vôo. Assim, 
aviões aterrissam e decolam quase que sozinhos, mesmo em 
condições extremas de falta de visibilidade e mais adversas de  
tempo. As falhas mais comuns, de acordo com os registros contidos 
nas chamadas “caixas-pretas”, que monitoram todas as etapas do 
vôo, são causadas pela estranha “tomada de controle” da tripulação, 
quando o computador de bordo parece deliberadamente querer 
assassinar centenas de pessoas, não permitindo quaisquer manobras 
corretivas! O ataque predileto e por sinal responsável pelos mais 
tenebrosos desastres é precisamente a chamada “abertura do 
reverso “,  isso em pleno ar e em grandes velocidades.  Tal 
mecanismo consiste em poderosas aletas colocadas na parte traseira 
das modernas turbinas que, ao serem acionadas precisamente na 
aterrissagem, literalmente as fream diminuindo drasticamente a 
enorme velocidade provocada pelo seu empuxo. Quando uma delas 
se abre em pleno vôo, a aeronave é empurrada de um lado e freada 
de outro, causando assim a inevitável perda de controle com a 
conseqüente queda do aparelho. E não há praticamente nada que 
possa ser feito! E, sabe-se lá também, o que os assustados pilotos 
devem ver escritos nos displays digitalizados das cabines de 
comando quando isso ocorre. As últimas palavras deles, de acordo 
com os registros gravados, são quase que invariavelmente uma 
expressão do mais puro horror: “Meu Deus!” 

 

Os modernos automóveis são quase que inteiramente 
computadorizados. Desde o sistema de travamentos de portas, até a 
alimentação e o gerenciamento da ignição e do combustível. 
Recentemente inventaram até um dispositivo que aboliu o cabo do 
acelerador, responsável pela movimentação e pela velocidade do 
veículo. Trata-se de um chip controlando um sensor situado no 
pedal que “entende”  a pressão do pé do motorista e envia sinais 
eletrônicos para o sistema de aceleração do carro! 
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Até mesmo os modernos marcapassos já possuem os seus 
dispositivos mini-computadorizados que estabelecem 
inteligentemente as freqüências ideais de batimentos cardíacos, 
através dos chips que se sincronizam às atividades humanas. Tudo 
hoje em dia, e principalmente daqui por diante, se torna cada vez 
mais dependente da tecnologia do computador: bancos, hospitais, 
sinalização de trânsito, grandes mercados financeiros e assim 
sucessivamente  - enfim a vida e até mesmo a morte das nações! 

 
E se essa estranha força dotada de malignas influências se 

apoderar dos circuitos computadorizados dos sistemas de ataques 
nucleares das grandes potências? Hoje em dia, só na extinta URSS 
existem certas repúblicas independentes que, afastadas de um poder 
centralizador, estocam mísseis capazes de liquidar todos os grandes 
países do globo. E a China, que todos esquecem, constitui-se em 
outro real perigo nuclear. Também os chamados “pequenos”, tais 
como Índia e Paquistão, já estão devidamente supridos das suas 
ogivas atômicas. O Oriente Médio, por sua vez, um verdadeiro 
barril de pólvora, representa outra poderosa ameaça que paira sobre 
as nossas cabeças. 

 

Enquanto isso, os ataques aos computadores domésticos e 
às suas impressoras aumentam progressivamente. Já foram 
relatados estranhos casos, nos mais diversos países do mundo, que 
dizem respeito aos travamentos repentinos de máquinas, com 
estranhas mensagens surgindo nas telas, algumas delas em 
caracteres irreconhecíveis. Forças estranhas, da mesma forma se  
apoderam de impressoras e literalmente emitem folhas de papel 
com as suas bizarras “comunicações”. Em uma dessas ocorrências, 
precisamente nos EUA, os estranhos caracteres foram identificados 
como sendo pertencentes a um idioma extinto há quase 3000 anos, 
e além de tudo ao serem traduzidos por um especialista em 
linguagem mesopotâmica revelaram conter imprecações e trechos 
obscenos, altamente ofensivos à Divindade.  Outra coisa bastante 
estranha e na teoria impossível, pois nos softwares das máquinas e 
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mesmo na eprom das impressoras  não há compatibilidade para tais 
tipos de “fontes”! Como explicar então? 

 

Certas mensagens altamente ofensivas que aparecem nos 
programas  processadores de textos e até mesmo “conversam” com 
os operadores de micros, igualmente não têm qualquer explicação 
lógica, mas que existem, existem. E tudo isso acontecendo nos 
computadores trabalhando em caráter particular, isto é, isolados e 
não conectados a redes internas ou via modem à World Wide Web 
(rede mundial de computadores, conhecida como INTERNET), o 
que, de pronto, afasta a possibilidade de brincadeiras de mau gosto 
ou influências externas. E mesmo quando conectados a essa rede, 
os programas conhecidos como Firewalls (literalmente “paredes de 
fogo”) muito eficientes e  destinados a proteger contra as invasões 
dos hackers (piratas de computador), são violados e tornam-se 
impotentes para contê-las. 

 

Seriam particularidades, ou propriedades,  desconhecidas 
dentro dos processadores, ou quem sabe nos  interiores nebulosos e 
altamente secretos dos softwares que possibilitam a abertura desses 
verdadeiros portais para o desconhecido? 

 

Já  houve até quem se desse ao trabalho de pesquisar o 
nome completo e seu respectivo título numérico familiar de um 
poderoso monopolista da indústria de softwares e, decompondo-o 
numerologicamente, chegou ao número 666 – o número do 
demônio! E mais ainda, vasculhando uma das suas obras-primas 
(precisamente uma editor de planilhas eletrônicas)  na sua versão 
95, o articulista através de um comunicado público postado na 
Internet fornecia precisas instruções para se chegar a um ponto 
secreto do programa no qual o atônito proprietário do PC  que o 
contivesse poderia se deparar com uma janela de diálogo contendo 
a entrada para uma tal “HALL OF TORTURED SOULS”, ou  a 
“Câmara das Almas Torturadas”! 
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Quem penetrar nessa insólita câmara, elaborada no melhor 
estilo do famoso jogo DOOM, poderia de fato ver escritos nas suas 
paredes alguns nomes das tais “almas torturadas”.  Seguindo pela 
tal sombria câmara e descendo-se uma escadaria, o mouse poderia 
levar a uma parede branca. E diante dela digitando-se uma certa 
combinação de palavras  (mais precisamente EXCELKFA) abrir-
se-ia uma outra passagem secreta, cercada por um abismo de 
ambos os lados. Seguindo a tal trilha, sem virtualmente cair, o 
espectador deparar-se-ia com um estranho e não identificado 
símbolo, talvez relacionado à mais pura magia negra! 

 

E o que nos diz precisamente a Bíblia, em Revelações,  
Capítulo 13, Versículos 16-18, sobre o anticristo?  

 

“Ele também forçará a todos, pequenos ou grandes, ricos 
ou pobres, livres ou escravos, a receber a marca na sua mão 
direita e na testa, de modo que ninguém possa comprar ou vender 
se não tiver a marca, que é o número da besta ou o número do 
seu nome. Aqui tem a sabedoria. Quem a tiver que calcule o 
número da besta, pois é um número de homem e o seu número é 
666” 

 

E agora surgiria a pergunta? Essa força desconhecida e 
vinda talvez de algures, que também supostamente por trás de um 
homem dominaria a ciência mediante a utilização dos seus 
softwares (possivelmente todos embutidos com  outras “câmaras 
secretas”) utilizados em 90% de todos os computadores do mundo,  
como poria uma marca na mão direita e na testa do homem? Quem 
sabe essas marcas seriam  o mouse, na mão direita; o monitor e 
as suas telas, quase que literalmente “na testa” (ou na mente) 
do operador do micro? E (disso suspeitam alguns espiritualistas) a 
própria INTERNET seria um instrumento dessa dominação 
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satânica, vindo a plenamente ocorrer em um futuro talvez não 
muito distante! E, quem sabe, somente irão sobreviver nessa 
sociedade dominada pelas máquinas aqueles que tiverem os 
processadores mais potentes. 

 

E como estamos nos aprofundando neste assunto, é sempre 
bom saber que os espiritualistas e ocultistas já alertaram que a 
ciência dos computadores representará o fim do homem e da sua 
civilização! Aquilo que conhecemos como “diabo” parece que 
efetivamente existe e seria a contraparte, a oposição de Deus. O 
esoterismo menciona que Lúcifer (literalmente “o transportador da 
luz”) seria esse anticristo, uma espécie de antideus cósmico, um 
sol-negro do Coração Zodiacal, o elemento mental fulminado de 
uma estrela que explodiu e que se apoderou da mentalidade 
coletiva de um distante planeta, onde há muitos milhões de anos 
perverteu a sua civilização e o fez igualmente explodir! 

 

Esse elemento mental do astro fulminado, vagando pelo 
espaço, teria se apoderado por osmose do psiquismo ainda jovem 
do nosso planeta e desde muito tempo estaria subvertendo as 
mentes humanas, levando-as às guerras, às destruições e finalmente 
ao caos total de uma raça, através do domínio do átomo e da sua 
conseqüente utilização pervertida. 

 

Essa imensa força mental, com tendências 
MECANIZADAS, como uma espécie de vampiro apoderar-se-ia 
das mentes científicas, ritmando-as na sua vibração de 
computador cósmico pervertido! Esse vetor do mal, teria por 
finalidade truncar e também destruir a civilização, embriagando a 
ciência com a tecnologia mais avançada , sempre estimulada e 
crescente, a qual inclui o desenvolvimento de poderosas armas e 
muito principalmente a substituição das capacidades de tomadas de 
decisões e sentimentos do homem pelas das máquinas, cada vez 
mais inteligentes. 
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Assim, as  drogas,  as perversões sexuais, as músicas ditas 
de vanguarda, (algumas trazendo no seu conteúdo uma coisa 
sinistra chamada “backmasking”, ou seja, se tocadas de trás para a 
frente as suas letras dizem coisas verdadeiramente sinistras contra 
a Divindade, e que por sua vez também estimulam a violência, o 
uso dos tóxicos, a pederastia e outras coisas ainda bem piores), 
como também a pornografia e a licenciosidade espalhadas por 
todas as partes, seriam igualmente partes integrantes desse sinistro 
contexto que visaria única e exclusivamente à disseminação do 
ódio, do caos material, espiritual e moral, até que finalmente 
obtenha o trunfo final da sua investida: por um processo de 
imitação puramente mecanística, a destruição, a explosão total do 
nosso planeta, tal como ocorrera há alguns milhões de anos em um 
outro local distante do Universo! 

 

E os nosso computadores, dizem,  seriam um acelerado 
processo para que isso venha a ocorrer! 

 

Mas o fato é que esses curiosos fenômenos, mais para 
Poltergeist do que fantasmas, tendem a aumentar na mesma 
proporção em que aumentam os progressos tecnológicos da nossa 
humanidade, declinando em contrapartida os valores espirituais e 
morais . Os mais religiosos dizem tratar-se do “final dos tempos”, 
mas o que são realmente esses chamados Poltergeists? 

 
Conhecido como RSKP (Psicocinésia Recorrente 

Espontânea), o fenômeno diz respeito à movimentação súbita e 
errática de objetos inanimados, tais como cadeiras, mesas e outros 
objetos domésticos. Pesados móveis se deslocam, portas se abrem e 
fecham violentamente, uma curiosa espécie de incêndio devora 
roupas e cortinas e coisas estranhas caem dos tetos, atingindo os 
assustados moradores de uma casa qualquer. 
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As lâmpadas explodem; pessoas são empurradas 
violentamente,  e os pesquisadores atordoados se deparam com 
estranhas variações de calor e principalmente de natureza 
eletromagnética onde quer que esses fenômenos ocorram. Dizem 
que a palavra Poltergeist vem da origem “espíritos brincalhões”, ou 
ainda do alemão “fantasma ruidoso”. Seja lá o que for, contadores 
geiger sempre registram elevadíssimos níveis de radiação na sua 
presença. As concentrações de inusitadas “rajadas frias” costumam 
por sua vez  acompanhar as ondas caloríficas pertinentes a tão 
estranho fenômeno, ainda não de todo identificado pela ciência. 

 

O mais estranho, contudo, é que certos símbolos 
desconhecidos, além de misteriosas inscrições costumam surgir nas 
paredes das casas visitadas. Adolescentes em fase de puberdade, 
habitantes desses lugares, são, de acordo com os Parapsicólogos, os 
principais suspeitos de contribuírem com a agudez da sua libido 
para servirem de canais involuntários à manifestação desses forças. 
Mas seria mesmo assim? 

 

O fenômeno parece, na verdade, ter alguma relação com as 
correntes telúricas - como já vimos altamente propícias à 
sustentação e manutenção das larvas psíquicas, ou mais 
adequadamente “sombras”. 

 

 Verdadeiros “rios” de natureza negativa que percorrem o 
subsolo do planeta e eram chamadas pelos antigos de “as veias do 
dragão”, essas correntes, aliás, são as principais responsáveis por 
um outro tipo de mistério que atordoa os pesquisadores: 

 

Estamos falando das casas, estradas e cruzamentos que 
matam e também dos lugares misteriosamente  estéreis do nosso 
mundo O planeta Terra, de acordo com os ocultistas e 
espiritualistas, possuiria Chakras, ou pontos de manifestações  e 
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conjunções de forças. A maioria deles benéficos, nos quais as 
forças superiores, cósmicas, interagiriam com as negativas e seriam 
pontos altamente favoráveis, nos quais as antigas civilizações mais 
espiritualizadas e plenas  conhecedoras dessas particularidades, 
teriam erigido os seus locais de cultos,  tais como pirâmides, 
monumentos diversos e, mais recentemente, as grandes catedrais 
pelos iniciados da Idade Média. 

 

O oposto também é verdadeiro. Nos chakras negativos, isto 
é, onde o telurismo aflora em pontos bem específicos e com maior 
intensidade, os acidentes acontecem, as pessoas ficam 
inexplicavelmente doentes e as colheitas não produzem 
corretamente os seus frutos! 

 

Comprovadamente, em certas casas que foram consideradas 
“assassinas” – onde as doenças e infortúnios se sucediam - os 
pesquisadores conseguiram isolar uma estranha energia proveniente 
do subsolo que percorria em linhas de expansão os seus interiores. 
Esses raios invisíveis verdadeiramente produziam um campo de 
forças maléfico e hostil, altamente prejudicial aos seres humanos e 
que abalava  as suas estruturas físicas e psíquicas, danificando-as 
inapelavelmente. Mais notadamente naquelas edificadas sobre  os 
antigos cemitérios e nos locais onde se invocavam os chamados 
“espíritos”! 

 

O mesmo acontece em certos cruzamentos, nas ruas das 
nossas grandes cidades e notadamente  em alguns trechos malditos 
das estradas. Denominados pelas autoridades de engenharia de 
trânsito como “pontos negros”, nesses locais,  e sempre com 
inusitada freqüência  neles, o sangue jorra em profusão por 
intermédio de inexplicáveis acidentes! Tudo que é feito para tentar 
corrigir os problemas - sinalização, asfaltamento, etc.- sempre 
redunda em fracasso,  sempre para total perplexidade e desespero 
dos técnicos. 
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Nos campos o processo também se manifesta. Existem 
lugares onde nada procria, tudo míngua e as coisas se deterioram. 
Os vórtices negativos realmente afetam a vegetação, as colheitas, 
os rebanhos, tornando o ambiente geral confuso  e dissoluto – 
exatamente ao contrário de outros sítios, mesmo que seja no 
vizinho ao lado, onde tudo prospera, a natureza se torna radiante e 
as pessoas são felizes, alegres, sadias!  

 

Então, diante de todas essas coisas espantosas e sobretudo 
insólitas que acabamos de examinar, somente nos restaria chegar a 
uma única conclusão:  

 

Muito mais sábio e importante do que temer a escuridão 
seria verdadeiramente temer tudo aquilo que, de fato, nela se 
esconde! 
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Foto obtida 19 de setembro de 1936 pela equipe da revista  
Country Life, em uma casa que estava à venda. O negativo, ao  
lado, prova que  não  se trata de fraude, uma vez que a imagem 
deste autêntico “fantasma” não é totalmente sólida. 
 
 

 

 
 

        Nesta impressionante foto, obtida logo após um acidente de 
trânsito cujo motorista morreu esmagado entre as ferragens do 
carro, podemos ver aquilo que pode ser definido como uma         
“sombra perplexa”. O negativo, ao lado, atesta a sua 
autenticidade. 
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Este é o simbolismo egípcio que  representava o   SHUT,  

ou  a “sombra”,  reflexo da personalidade humana que 
acompanha a decomposição  do corpo até  ser  absorvido pelo 
magnetismo negativo terrestre, ou telurismo. Note-se a incrível 
semelhança com aquilo que é mostrado na foto anterior! Aliás, 
a figura hieroglífica aponta para o solo para justamente fazer 
uma clara alusão à sua ligação com a terra. 
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Nesta outra clássica e também inegavelmente autêntica foto, 
obtida do altar da igreja de Newby  pelo seu próprio vigário, 
podemos  ver  outra manifestação de um “fantasma”, 
comprovada pelo negativo ao lado. 
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Nos famigerados  cemitérios, vibram coisas  verdadeiramente 
sinistras, apavorantes e além de tudo potencialmente perigosas,  
não visíveis aos olhos mas captadas pelas máquinas fotográficas 
e os  modernos filmes.  À esquerda um típico “Orb” e ao  seu  
lado  vários  espectros  (tecnicamente conhecidos como 
ectoplasmas),  nas  proximidades de  uma  lápide.  Essas  
barbaridades  decorrem  do lento,  perverso e  além  de  tudo 
anti-higiênico processo  de  decomposição  dos  corpos, uma  
vez  que  a  personalidade-ego do defunto  gera uma  “sombra” 
que  somente será  absorvida pelo telurismo ao término desse  
processo, ou  então  manter-se-á  vívida  em  uma  dimensão  
surrealista  e  paralela, vampirizando o  psiquismo dos vivos! 
Essas  manifestações  verdadeiramente guardariam as 
inteligências,  as  emoções  e  as  personalidades  das  suas  
últimas existências físicas neste  plano  terreno.  Fotografias 
tomadas em cemitérios,   preferencialmente à noite e com  um  
filme  sensível  (400 ASA por exemplo),  nos  mostram  miríades 
dos chamados “Orbs”, glóbulos  animados, energéticos, 
moventes e também alguns deles dotados de horríveis e 
sofredoras feições humanas!  
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FEITIÇOS  E  FEITIÇARIAS 

 

 

 

 

“Existem à nossa volta sacramentos do mal, da mesma forma que                                 
existem sacramentos do bem, e a nossa vida e os nossos atos, 
desenrolam-se, segundo creio, num mundo insuspeitado, cheio  
decavernas, sombras e habitantes crepusculares” 

                                                                                                                  
(Arthur Machen) 

 

 

 

 
Ambicionando o poder, a força, o pretenso domínio da 

natureza e das coisas materiais, desde que se entendeu como uma 
criatura racional o homem menos esclarecido e ignorante, 
esquecendo que Deus muitas vezes nega as nossas súplicas por 
pura misericórdia, tenta perigosamente buscar no outro lado da 
Divindade as coisas que aparentemente lhe foram suprimidas, ou 
então negadas. 

 

Sempre movidos pela crueldade, pelo ódio e notadamente 
pelas ambições mais desmedidas, os praticantes daquilo que 
chamamos de “magia negra”, os feiticeiros em si, estão presentes 
desde que o mundo é mundo e até mesmo nos dias de hoje, quando 
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paradoxalmente já atingimos outros corpos celestes em meio a um 
notável desenvolvimento tecnológico. 

 

Mas, afinal de contas, existe mesmo esta espécie antinatural 
de magia, bem como os chamados feitiços? É precisamente o que 
iremos agora examinar! 

 

Os homens primitivos, aqueles que habitavam as cavernas, 
foram os primeiros a se utilizarem de certos rituais mágicos 
destinados não somente à proteção pessoal como também a prover 
os meios necessários à sua subsistência naquele mundo incipiente, 
extremamente selvagem e hostil. 

 

Quando desenhavam nas cavernas as figuras dos bisontes, 
dos mamutes e até dos seus inimigos estabeleciam um laço mágico 
de “amarração”, inconscientemente  projetado no espaço através da 
força mental unificada, ampliada por sua vez pelo desejo muito 
forte daquilo que se almejava conseguir. Assim, lhes era concedida 
uma certa força, ou energia amplificada, a qual beneficiava as 
caçadas e que efetivamente traziam para eles os objetivos 
desejados. 

 

Logo perceberam que a mente podia de fato interagir com 
certas faculdades presentes na natureza, o que os levou a moldar 
plasmaticamente certas divindades, das quais acreditavam provir 
determinados padrões mágicos, por seu turno extremamente 
poderosos. Esses deuses logo foram adorados e receberam nomes, e 
foram através dos tempos sendo psiquicamente, ou se preferirmos 
etereamente, alimentados através dos sacrifícios, a princípio 
inocentes oferendas presentes na natureza, tais como as flores e  
perfumes, para logo depois, servindo aos objetivos pervertidos dos 
primeiros feiticeiros, passarem a receber  horrendos sacrifícios de 
sangue, que incluíam vítimas humanas. 
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A magia negra começou portanto em tempos muito 
remotos, logo se estendendo por todas as partes do mundo, então 
escassamente habitado. Os magos negros e os feiticeiros, que 
segundo a Tradição teriam sido os principais responsáveis pela 
perversão espiritual e pela queda da Atlântida, foram perpetuados 
através dos tempos, notadamente nas perdidas civilizações Mais e 
Azteca – nas quais os sacrifícios humanos passaram a alimentar de 
maneira muito especial uma egégore do mal, que cada vez mais se 
fortalecia. 

 

Essa egrégore (ou força magnética e psíquica, condensada e 
acumulada) maléfica, foi bastante utilizada pelos sacerdotes do 
Antigo Egito, precisamente naquilo que conhecemos como 
“Maldição dos Faraós” e  que, como sabemos, foi a responsável 
pelo enorme número de  inexplicáveis baixas no quadro dos 
arqueólogos e profanadores mais afoitos.  

 

Já sabemos através das páginas deste livro que as chamadas 
“sombras” tendem a se manter exatamente às custas dos 
psiquismos humanos, drenando vitalidade de um corpo físico – o 
que pode levar inclusive à morte. O feiticeiro, tanto o de ontem 
quanto o de hoje, empiricamente e muito embora muitas vezes nem 
saiba disso, trabalharia exatamente com essa propriedade espúria. 
As oferendas de magia negra, sempre postadas nas encruzilhadas 
(pontos convergentes de forças negativas e propícias ao telurismo), 
são compostas quase sempre pelo derramamento do sangue; pelas 
emanações de certas comidas e temperos fortes; pelas bebidas 
alcóolicas de baixa qualidade; pelos fumos virgens  e  também 
pelos hediondos sacrifícios de animais. Quando um animal é 
sacrificado nessas ocasiões, seu psiquismo de natureza inferior, 
serve  literalmente de alimento para a sombra que ali fora invocada. 
E em cerimônias mais “pesadas”, os magos negros sempre se 
utilizam do sacrifício de inocentes crianças! 
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Foi na antiga África que as tribos primitivas passaram a 
fazer contato mais estreito com certas entidades, algumas benéficas 
e outras maléficas. Os primeiros negros chegados na condição de 
escravos ao Brasil, por exemplo, trouxeram para o país recém 
colonizado toda uma nova cultura associada a essas assim 
consideradas divindades, inclusive até hoje reverenciadas. 

 

Existem, porém,  muitas variantes da magia negra e dos 
feitiços. Ambos operariam através dos processos de projeções 
mentais e das similaridades. Na magia negra, por exemplo, 
acreditam que um boneco feito com pedaços de roupas ou alguns 
fios de cabelos da pessoa visada (o chamado Vodu, muito em voga 
no Haiti) possa servir de elo contra ela - representando através de 
um processo de extensão mágica o seu próprio corpo. Espetando 
alfinetes e recitando imprecações de ódio, o feiticeiro acredita que 
possa levar à vítima doenças e malefícios físicos, precisamente 
naquelas partes atingidas. Isso se baseia, contudo, em um princípio 
verdadeiro: o fato de que tudo aquilo que é nosso, que tocamos ou 
usamos, bem como as partes do nosso corpo mais simples, tais 
como um fio de cabelo ou um pedaço de unha, guardam nossas 
vibrações e até mesmo um certo eflúvio místico para conosco! 

 

O sapo é um animal largamente empregado nesses 
trabalhos. Esse curioso animal é um estranho fenômeno da natureza 
e foi largamente empregado na magia dos Incas. Ele pode, por 
exemplo, ficar preso por um desabamento dentro de um bloco de 
calcário qualquer. Sem ar e sem alimento, ele entrará em um 
misteriosos processo de hibernação suspensa, capaz de mantê-lo 
vivo mesmo que se passem mil anos! Além disso o seu sangue e o 
seu poderoso veneno dispõem de poderosos elementos 
catalisadores que verdadeiramente fizeram, e fazem,  a “festa” dos 
feiticeiros. Um dos empregos mais terríveis deste animal, 
consistem em colocar o nome da pessoa visada, escrito em um 
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pedaço de papel e costurado dentro da boca de um sapo vivo. Solta-
se, ou enterra-se, o animal, de preferência em um cemitério, e 
logicamente ele irá sofrer terrivelmente mas não morrerá, 
utilizando-se das suas curiosas propriedades. Novamente, por um 
processo de pura repercussão, acredita-se que aquela pessoa  cujo 
nome está dentro da sua boca vá acompanhar tal sofrimento até que 
a morte lhe sobrevenha. 

 

Outros animais essencialmente mágicos (e pestilentos) 
costumam ser largamente utilizados, tais como: morcegos, 
serpentes, aranhas,  e  também os gatos (por suas características 
altamente magnéticas) -todos fazendo parte  de alguns dos mais 
estranhos feitiços e rituais negros. 

Existem até coisas curiosas e que seriam cômicas se não 
fossem trágicas, como por exemplo: para se prejudicar alguém, 
basta escrever seu nome em um papel (sempre a lápis), introduzi-lo 
no orifício anal de um frango (!!!)  e soltá-lo. Logicamente o 
animal sairá correndo em desespero e encontrará a  morte após 
longos sofrimentos, o que o feiticeiro espera igualmente venha  a 
ocorrer com a sua vítima. Também uma banana, dizem, poderia 
fazer o mesmo efeito, visando a especificamente “embaraçar” por 
um processo de repercussão a vida da pessoa visada. Bastaria abri-
la, colocar no seu interior o nome da vítima e enrolá-la com 
bastante barbante (quanto mais melhor). Depois, jogá-la em um 
lugar bastante sujo onde ninguém mexa, para que apodreça 
lentamente. 

 

Costumam também esses praticantes da magia negra 
perverter a religiosidade e as religiões instituídas, crucificando 
exatamente um sapo, de cabeça para baixo, ou então, assim como 
ensina um velho manual de feitiçaria (precisamente o Gregorium 
Verum, do século XVIII) fincando-se um prego retirado de um 
caixão na  pegada da pessoa a quem se deseja destruir ao passo que 
recitam um Pai Nosso ao contrário e dirigido ao oposto da 
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Divindade, ou o anticristo, e que começa exatamente assim: “pai 
nosso que estás na Terra, faz mal a fulano até que eu te remova!” 
As chamadas missas-negras,  também muito em voga na Idade 
Média, são por sua vez, ainda hoje,  praticadas em lugares sinistros, 
verdadeiras igrejas do mal repletas de símbolos satânicos, e 
oficiadas obrigatoriamente sobre o corpo de uma mulher nua! 

 

Tudo aquilo que vai, volta – devido à propriedade física, e 
também espiritual,  da ação e reação. Não esqueçamos, porém, que 
a manipulação da magia negra gera um Carma negativo que, por 
força daquilo que os esoteristas chamam de “o choque do retorno, 
inevitavelmente fará uma volta de 360 graus ao redor do planeta e, 
retornando ao operador, será inexoravelmente cobrado – sempre na 
mesma intensidade, ou quem sabe ainda, como uma espécie de 
castigo, bem mais amplificada! 

 
O erotismo e as perversões sexuais parecem estar 

intimamente associados aos ditos trabalhos de magia negra - 
também atuando por processos de similaridade e pela invocação 
dos chamados “demônios”. Durante essas ocasiões, ocorrem as 
“incorporações”,  sempre estimuladas pelos ritmos mais frenéticos 
que as propiciam, nas quais os médiuns se tornariam possuídos 
pelas entidades desconhecidas  que invocam e que, pouco a pouco, 
também os levam à  implacável destruição física, moral, material, 
espiritual e mental.  

 

Psiquismos fracos e impressionáveis à parte, parece de fato 
haver algo de verdadeiro nas ditas possessões, ou incorporações. 
Em meados do ano 2000, o Papa João Paulo II foi ele próprio 
protagonista de um grande fiasco ao ser incapaz de exorcizar uma 
mulher que, tomada de transe,  durante uma das suas aparições 
públicas desatou a fazer imprecações e falar em uma língua 
desconhecida! 
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Aliás, certas sombras malévolas, ou se preferirmos 
entidades demoníacas, parecem ser bastante antigas e até mesmo 
dominar vários idiomas, alguns totalmente extintos! Nesse sentido, 
um dos casos mais notáveis ocorreu em 1619, na França, quando 
uma mulher viúva cujo sobrenome era Rainfaing, ligada às artes 
negras e que teria feito um pacto com as forças ocultas, caiu em 
transe sendo objeto de vários exorcismos. A coisa que se apoderara 
da sua mente e da sua vontade, respondia  perfeitamente aos 
perplexos padres em latim, hebraico e grego! E até mesmo os 
corrigia quando cometiam erros na pronuncia de certas palavras! E 
ainda se dava ao luxo de criticar os rituais praticados, até mesmo 
dizendo aso perplexos padres: - Não é costume exorcizar nessa 
língua, burro! 

 

De fato, os operadores dessas forças negras não fazem a 
menor idéia e tampouco conhecem as energias com as quais lidam, 
ou perigosamente se identificam. A magia, propriamente dita, não 
conhece preceitos morais e aciona certas forças que podem ser 
extremamente funestas se erradamente manipuladas. Costuma-se 
dar um exemplo bastante específico e até bem apropriado: pode-se 
utilizar uma torneira para lavar as mãos, tomar um banho ou 
mesmo preparar o nosso alimento. Em contrapartida, podemos usá-
la para afogar um recém-nascido, cometer um crime. O fluxo da 
água jamais terá sido afetado. A moral envolvida no processo 
dependeu  então do nosso gesto e da nossa vontade! 

 

Assim, enquadram-se também as chamadas “simpatias”, 
que muitos praticam sem o menor conhecimento de causa, 
largamente utilizadas para arranjar maridos, fazer os amores 
perdidos retornarem, afastar vizinhos abelhudos e assim por diante. 
Tudo opera por um processo de similaridade. Acredita-se também 
que uma vontade bem projetada pode se plasmar no plano astral, 
vindo a se concretizar no físico. E a utilização dos elementos  
acessórios pode ser uma espécie de “ancoradouros”  materiais para, 
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por assim dizer, firmar os atos da visualização do que se deseja 
atingir e amplificar a volição imperiosa de sua manifestação. 

 

Em 1307, quando a Igreja Católica extinguiu a Ordem dos 
Templários, sob a acusação de feitiçaria mas por trás de tudo 
ambicionando os seus bens, condenou o seu grão-mestre Jacques de 
Molay à morte na fogueira. Este, no momento em que o fogo o 
consumia, lançou uma maldição contra o Papa Clemente V e o seu 
cúmplice naquela empreitada, precisamente o rei. Nos dias que se 
seguiram, todos os Cavaleiros da Ordem do Templo (mais de mil)  
foram trancafiados nas masmorras denominadas “Porte des Tours”, 
ali ficando sem água e comida até a morte. Assim como os homens 
das cavernas enfeitiçavam a caça e os seus inimigos, alguns 
Templários também fizeram um notável feitiço, que pode ser visto 
até os dias de hoje naquelas ruínas: 

 

Após uma imagem gravada nas velhas paredes mostrando 
uma estranha cena de crucificação, na qual a imagem de Cristo 
chora, segue-se um outro desenho envelhecido pelo tempo que nos 
mostra estranhos símbolos e a representação do Papa com a sua 
mitra  a emergir do ventre de uma monstruosa serpente, numa clara 
alusão ao telurismo que deveria devorá-lo. Os símbolos sagrados 
que tradicionalmente os papas carregam estavam invertidos: o 
báculo na esquerda e o manipula no direito. Uma Cruz Templária 
imobiliza a cabeça da serpente e um anjo a trespassa com uma 
lança em forma de cruz. O anjo está postado de modo a simbolizar 
a Lâmina 16 do Tarô (A Torre Fulminada!) e a imagem do papa 
Clemente V, com os braços abertos em sinal de desespero, invoca a 
Lâmina 21 (O Louco!). Logo abaixo, precisamente no corpo da 
serpente infernal,  escrito em latim o estigma da maldição:  
“Clemente V, O Destruidor do Templo”.  E sabe-se que por durante 
SETE noites consecutivas  (um número mágico), SETE Cavaleiros 
Templários se revezavam diante daquela imagem para projetar na 
direção do pontífice todo a dinamização do seu ódio e o desejo 
potencializado da sua vingança. 
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Trinta e sete dias depois, não somente o Papa como 
posteriormente também o rei, morriam, doentes e enfraquecidos, 
após  imensos sofrimentos coroados por uma longa e tenebrosa 
agonia! 

 

Tudo parece provir de um tipo muito forte de concentração 
de boas ou más intenções por parte do feiticeiro, e por vezes da 
conjuração e o correspondente  auxílio de certas forças 
desconhecidas e negativas que nos tempos modernos vibram no 
envoltório áurico da Terra, cada vez mais envenenado, poluído e 
hostil. 

 

Os feiticeiros também se utilizam de certas poções ditas 
mágicas, sempre produzidas a partir de poderosos venenos ou 
mesmo ervas, raízes e folhas. Isso se torna  ainda mais eficiente, 
incrementa o poder da chamada “magia negra”,  pois quando a 
vítima as ingere, quase sempre sem o saber, fica literalmente 
envenenada, podendo mesmo morrer ou vir a padecer de distúrbios 
físicos para os quais a medicina ainda não conhece a cura. Aí, sim, 
não existe nada misterioso mas a aplicação prática, ou empírica, de 
uma ciência química. Basta, portanto, saber empregá-la! 

A feitiçaria se utiliza mais do poder de intimidação. De fato, 
se uma pessoa sugestionável for afetada  (mesmo que seja por 
palavras) ou intuitivamente sentir isso, a simples manifestação do 
medo e a crença nos poderes ocultos da magia negra criará 
também, por um processo de empatia e  posterior agregação, um 
envenenamento mental que praticamente “abrirá a sua guarda”, 
propiciando desde dentro uma inevitável ciclo de autodestruição 
que favorecerá as doenças, os infortúnios e até mesmo a morte! 

 

Apesar de noventa por cento dos charlatanismos, ou das 
pessoas que se auto-intitulam  feiticeiros para unicamente 
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amedrontar os crédulos e deles se aproveitarem de todas as 
maneiras, inclusive ganhando bastante dinheiro com isso, os dez 
por cento restantes nos diriam que existe realmente qualquer coisa 
no que tange à misteriosa e muito antiga arte da magia negra. 

 

Enfim é tudo mesmo muito estranho. Ao nosso redor 
certamente existem, e por conseguinte vibram, certas forças 
incontestáveis.  

 

E não somente os famigerados cemitérios devem ser 
devidamente evitados pelas pessoas de bom senso, como também e 
muito principalmente as MULTIDÕES, onde realmente pululam 
sombras e seres demoníacos, que literalmente atacam o psiquismo 
das pessoas, levando-as aos tumultos, aos desatinos, aos 
vandalismos e às desgraças mais diversas. Fotografias 
impressionantes assim o atestam, nas quais criaturas horríveis, 
seres do pesadelo,  são captadas pelas sensíveis películas, sempre 
presentes ao lado dos espectadores e literalmente vampirizando-os. 

 

Energias sutis, enigmáticas, vindas talvez de algures ou  
quem sabe alhures. E (o que nunca seria demais acrescentar) 
sobretudo terríveis, muito pouco conhecidas!  

 

 Tal como um dia Miguel Cervantes, muito 
apropriadamente aliás, escreveu: “No creo em brujas, pero que las 
hay, las hay!” 
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Nesta foto, aparentemente inocente (especial cortesia de Jeff 
Sawyer), de uma cerimônia realizada em uma escola 
americana,  podemos  ver  o  perigo  das  multidões.  Criaturas 
espectrais horríveis tomam lugar na platéia! Os olhos não 
vêem, mas os filmes captam.... 
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            Neste primeiro corte,  uma coisa “gruda” na cabeça de 
um  espectador,  invadindo a sua aura e, ao que parece, visando 
o seu chakra coronariano, vampirizando assim o seu 
psiquismo. 

            Acima dela, algo que lembra um rosto espectral, voltado 
para o alto, onde também se vê um “orb” na sua parte 
superior.  À direita deste “orb”, uma sinistra sombra negra!       

 
                                  

 
 
Aqui, vemos um espectro semelhante a um esqueleto, 

igualmente atacando o psiquismo de um desavisado espectador. 
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Este, o mais terrível de todos,  um autêntico  “demônio”,  

parece ser até dotado de asas tal como um vampiro.  Ao seu 
lado, na direita, aparece outro estranho  e caricato rosto! 

Obviamente essas coisas sinistras não  estão nem um 
pouco interessadas  no  espetáculo, dele se servindo apenas 
para se alimentarem dos psiquismos humanos mais 
vulneráveis. 

E se isso acontece  neste  tipo de  evento, por sinal até 
bem “light”, imagine-se  o que não ocorre nos  estádios 
desportivos, nos  bailes  carnavalescos, nos tumultos  em  geral 
e nos botequins  (onde  sempre  surgem  desavenças e 
assassinatos),  quando  as turbas se  agitam em meio às bebidas, 
à  devassidão e  à violência  desenfreada,  muito provavelmente 
causadas por essas mesmas invisíveis, porém insidiosas e 
demoníacas criaturas.  
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OS PORTAIS MISTERIOSOS DO TEMPO 

 

 

 

 
Neste nosso pequeno e ainda tão desconhecido planeta, tudo 

parece estar bafejado pelo mistério e pela magia! 

 

Era 28 de agosto de 1915, céu extremamente claro, dia 
banhado num  sol radiante, exceto por algumas nuvens que se 
espraiavam na altura de uma elevação estrategicamente 
denominada “Morro 60”. Próximo dali, todo um regimento do 
Exército Britânico, precisamente o First  Fourth Norfolk, estava em 
campanha militar contra as forças turcas, em Gallipoli,  nas 
proximidades de Dardanellos. 

 

O First Norfolk recebera ordens diretas para marchar 
através do Morro 60, de modo a estabelecer um ponto avançado 
para o embate com as forças inimigas, enquanto na retaguarda 
ficavam outras unidades militares. O topo daquele morro estava 
coberto por uma grande nuvem extremamente densa, intensamente 
brilhante e, um a um, os cerca de 400 homens daquele regimento 
nela penetraram destemidamente. Porém, nenhum deles jamais saiu 
do outro lado! 

 

O desaparecimento do regimento britânico diante de 
centenas de testemunhas, causou uma enorme celeuma e ao final da 
guerra o Governo Inglês exigiu da Turquia a imediata  devolução 
dos seus soldados, oficialmente dados como desaparecidos. A 
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resposta foi, porém, lacônica: a Turquia jamais tomara 
conhecimento da existência desse regimento, muito menos o 
capturara! 

 

E esse desaparecimento misterioso não foi todavia o único! 
Durante a guerra sino-japonesa, em 10 de novembro de 1939, todo 
um regimento chinês sob o comando do coronel Li Fu Sien e 
composto por três mil homens, desapareceu inteiramente quando 
estava acampado próximo a uma frente de combate. Quando seus 
equipamentos de rádio deixaram de transmitir, as equipes de busca 
logo acionadas encontraram tudo em perfeita ordem no local: as 
armas e também os restos das fogueiras de acampamento. Os 
japoneses negaram ter capturado aqueles homens, aliás nunca 
tiveram contato com eles. Foi apurado também que não desertaram. 
E a surpreendente conclusão a que chegaram os peritos militares 
chineses é que três milhares de homens, sem mais nem menos, 
simplesmente sumiram em pleno chão, ou talvez no ar! 

 

E o quê podemos dizer a respeito de TODA uma aldeia 
esquimó denominada Angikuni cujas centenas de habitantes 
igualmente desapareceram sem deixar o mínimo vestígio? O 
estranho fato se deu em 1930, ao norte do Canadá, quando tudo foi 
encontrado nos seus lugares: alimentos, roupas e armas. Todos os 
homens, mulheres e crianças, porém, simplesmente se evaporaram 
- somente ficando amarrados e sendo encontrados, quase mortos de 
fome, sete cães! 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, um balão de 
observação militar do próprio Exército dos EUA efetuava missão 
de busca a submarinos alemães. Dentro dele os três tripulantes que 
igualmente jamais foram encontrados quando o balão,  que 
subitamente passara a apresentar uma trajetória errática, foi 
resgatado. Poderia ter se tratado de uma acidente, mas... 
Observadores de terra não tiraram os olhos daquele balão quando 
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ele se encontrava no ar! Para onde exatamente teriam sido 
transportados aqueles soldados? 

 

No Brasil, há apenas alguns poucos anos atrás, um casal em 
férias atravessava as rasas águas do desaguadouro do rio Martim de 
Sá, na praia da Caraguatatuba, Estado de São Paulo. 
Repentinamente, e para o total espanto da noiva do rapaz, ele 
simplesmente se evaporava no ar diante dos seus atônitos olhos. 
Como se tivesse cruzado uma porta invisível para o desconhecido! 

 
Extensas buscas realizadas por autoridades policias e 

também pela montadora multinacional de automóveis, da qual ele 
era funcionário, nada encontraram. Supondo tratar-se de areias 
movediças ou que talvez um buraco que o tivesse tragado, até 
mesmo estudos geológicos do local foram procedidos, mas nada se 
apurou. 

 

Um outro caso bastante notável ocorreu em 1924 com um 
avião militar britânico, em vôo de reconhecimento sobre o deserto 
da Mesopotâmia. Após ser dado como desaparecido, as equipes de 
busca encontraram o aparelho pousado nas areias em perfeito 
estado e com bastante combustível. Perto dele, as pegadas do 
tenente Dat e do co-piloto Steward mostravam que ambos 
caminharam juntos até um certo ponto, distante cerca de 40 metros 
do aparelho. Sem maiores explicações, ambas as marcas 
subitamente interrompiam-se na areia escaldante. E até hoje não se 
soube mais do paradeiro daqueles dois aviadores! 

 

Em 1909, no País de Gales, um menino de 11 anos chamado 
Oliver ia ao poço da sua residência buscar água. Era noite e logo 
após ter saído de casa gritara por socorro. Quando os seus aflitos 
pais logo acorreram munidos de uma lanterna  nada viram, seja no 
quintal ou no céu,  somente escutando aquele que foi o último grito 
do menino que dizia: “Socorro, socorro, estão me levando!”. A 
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polícia local ficou intrigada pelo fato de que as pegadas da criança 
iam da porta até a metade do caminho que levava ao poço e 
simplesmente sumiram bruscamente! 

 

Em várias partes do mundo existem os estranhos relatos de 
casos semelhantes. Crianças somem diante dos olhos dos pais e até 
mesmo certas pessoas são capturadas por estranhos “túneis do 
tempo”, dos quais alguns já tiveram a sorte, ou quem sabe o raro 
privilégio, de voltar: 

 

Um casal de brasileiros, por exemplo, durante o ano de 
1994, quando em viagem de automóvel do Estado de São Paulo 
para Minas Gerais, através de um percurso que demandaria 16 
horas, viu-se durante a noite e em plena estrada, isso quando já 
tinha cumprido a metade do caminho, capturado por aquilo que 
ambos, marido e mulher,  descreveram com “um túnel muito escuro 
com luzes estranhas à frente”. Ao saírem do outro lado, estavam a 
cerca de 45 minutos do seu ponto de destino, ou seja, tinham 
inexplicavelmente  economizado nada menos que sete horas e 
quinze minutos de viagem! 

 

Já em 1968, na Argentina, o dr. Gerardo Vidal,  a sua 
esposa  e também o carro no qual trafegavam pelos arredores da 
cidade de Baía Blanca, subitamente foram envolvidos em um 
estranho nevoeiro. Ao recuperarem os sentidos, a lataria do 
automóvel estava totalmente danificada, a pintura violentamente 
arrancada,  ou queimada, como se o carro  tivesse atravessado um 
túnel de material altamente abrasivo e desgastante. Os seus relógios 
pararam, e na periferia de uma estrada diferente onde surgiram 
repentinamente estacionados viram  um placa que os deixou 
gelados: estavam no México! Surpresos, procuraram ajuda no 
consulado da Argentina naquele país, quando também souberam 
que tinham se passado cerca de 48 horas depois da misteriosa 
entrada no tal nevoeiro, vindo sabe-se lá de onde! 
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O inverso também parece ser verdadeiro. Um caso 
estranhíssimo ocorreu na França, precisamente em 10 de agosto de 
1901. Duas professoras inglesas, em visita àquele país, passeavam 
no parque de Versalhes, onde em tempos muito recuados a 
aristocracia francesa reinava no suntuoso palácio do mesmo nome. 
Um súbito nevoeiro esbranquiçado surgiu em meio às delicadas 
flores do parque. Dele saiu uma mulher ricamente vestida, em 
trajes muito antigos, que ficou aturdida por breves instantes ao 
olhar ao seu redor e constatar que estava fora da sua  época. E não 
se tratava de uma visão, ou mesmo aquilo que se conhece como 
fantasma. A mulher, sem dúvida alguma nobre, era absolutamente 
real e física. Tanto que deu seu nome e falou em francês, pouco 
antes de retornar ao seu tempo no mesmo nevoeiro:  Quem são 
vocês? Sou Maria Antonieta! 

 

Uma porta mágica do tempo e do espaço subitamente se 
abriu do século XVIII para o XX. Ou quem sabe foi exatamente o 
contrário?!  

 

Por sua vez, estranhas criaturas têm sido vistas no nosso 
mundo, totalmente fora da sua época, ou quem sabe do seu tempo. 
Em agosto de 1887, em Banjos, Espanha, surgiram de dentro de 
uma caverna duas crianças dotadas de peles verdes! O menino e a 
menina vestiam roupas estranhas e desconhecidas, além de falarem 
uma língua estranha. Autoridades vieram de Barcelona  e não 
conseguiram identificar a origem daquelas criaturas. Tinham olhos 
amendoados e traços negróides e não comiam os nosso alimentos, a 
não ser certos grãos. Em pouco tempo o menino veio a falecer, 
muito debilitado. A menina, por sua vez, conseguiu sobreviver por 
mais algum tempo  (exatamente cinco anos) e à medida em que 
recebia a luz do sol, sua pele tornava-se de uma tonalidade ainda 
verde, porém mais clara. Adotada pela família do juiz Ricardo de 
Calno,  aos poucos aprendeu alguma coisa do espanhol e as suas 
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declarações foram simplesmente impressionantes: ela e seu irmão 
vieram de um país sem sol onde reinava um crepúsculo 
permanente, separado por um grande rio de outro país luminoso, 
este por sua vez iluminado pela luz solar. Subitamente foram 
envolvidas em um estranho turbilhão que os arrebatara e depositara 
no interior daquela caverna situada no nosso mundo! 

 

É de fato um grande mistério mas o fenômeno é real. Certos 
sons, ou vibrações de ar,  parecem acompanhar a abertura daquilo 
que os cientistas de vanguarda e pesquisadores já chamam de 
”portas induzidas”. Aparentemente, certos lugares parecem ter a 
propriedade de desencadear tais fenômenos mais especialmente do 
que outros. Na verdade trata-se de um “efeito túnel” que parece 
afetar dobras dimensionais e alterar os próprios conceitos e padrões 
conhecidos do tempo. 

 

Os turbilhões e os nevoeiros que freqüentemente 
acompanham tal fenômeno, brancos ou por vezes esverdeados, 
parecem ser uma espécie de condensação temporária de energias, 
as quais teriam alguma relação com as propriedades atômicas da 
natureza, ou quem sabe do próprio desenrolar da sucessão de 
eventos nos meandros  do tempo e do próprio espaço.  

 

Esses lugares apresentam por características notáveis o fato 
de conter perturbações no magnetismo e na gravitação, bem como 
serem pontos propícios às visões, notadamente dos OVNI. 
Curiosamente estão demarcados por sinais desconhecidos, ou 
também e muito freqüentemente por monumentos  arqueológicos 
inexplicáveis do passado – como se os antigos já os conhecessem e 
sinalizassem as zonas tabus a serem devidamente evitadas! 

 

Por outro lado, acreditamos que um dos mais intrigantes 
fenômenos do campo da Parapsicologia esteja intimamente 
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relacionado a esses misteriosos vórtices temporais que surgem de 
quando em vez, e repentinamente, em lugares esparsos do nosso 
mundo representando pois uma faceta verdadeiramente sinistra e 
assustadora. Estamos falando daquilo que se conhece como 
“combustão espontânea”, ou ainda como é conhecido nos meios 
parapsicológicos CHE (Combustão Humana Espontânea), quando 
pessoas são consumidas em questões de segundos por uma espécie 
de fogo infernal que parece ter vindo do nada e mata! 

 

Em 1958, precisamente em Chelmsford, Inglaterra,  uma 
mulher literalmente ardeu em meio a brilhantes chamas azuis, dela 
restando somente um punhado de cinzas. Sabemos que é necessária 
uma temperatura de 2500 graus e cerca de três horas para que um 
corpo humano seja cremado. Mas essas espécie de fogo maldito faz 
muito mais do que isso em apenas poucos segundos e, como 
detalhe mais interessante, não queima as coisas ao seu redor! A 
Medicina-Legal já se deparou em diversas partes do mundo com tal 
tipo inusitado de fenômeno, o qual não tem a menor explicação 
lógica. Aliás, os relatórios médicos dizem que os profissionais 
daquela especialidade nunca viram coisas semelhantes em todas as 
suas vidas. Principalmente pelo fato de o mistério apresentar certas 
peculiaridades bem mais assustadoras: 

 
Na Flórida, EUA, uma mulher foi igualmente vítima do tal 

fogo que vem do nada e aniquila, isso dentro da sua própria casa. 
Seu crânio, ao contrário do que acontece com os corpos 
carbonizados quando incham e explodem, ficou reduzido ao 
tamanho de uma simples bola de tênis! Fora alguns pequenos 
pedaços de outros ossos, dela somente restaram algumas cinzas. 
Sem consumir a casa, o fenômeno limitou-se apenas a destruir a 
mulher. O doutor Wilton Krogman, da Escola de Medicina da 
Pensilvânia, declarou ter sido a coisa mais estupefaciente que 
jamais vira, pois não podia imaginar uma cremação tão completa 
que não danificasse o restante da residência. E além disso nunca 
vira um crânio humano ser reduzido daquela forma através de um 
calor intenso! 
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Tal tipo de fenômeno parece varrer toda a face da Terra, 
pois em 27 de dezembro de1958, e no mesmo dia, ocorreram três 
casos idênticos em diferentes países do mundo. Um deles em pleno 
navio Ulrich que singrava a costa da Irlanda, quando o timoneiro 
virou um montículo de cinzas, sem que nada tenha sido queimado 
ao seu redor. Na Inglaterra um caminhão desgovernado caiu em 
uma ribanceira, justamente pelo fato de o seu motorista, George 
Turner, ter sido totalmente consumido, sem que houvesse quaisquer 
espécies de vestígios de incêndio na cabine do pesado veículo. E no 
terceiro caso, dessa vez na Holanda, um motorista de um 
Volkswagen, Willaim Bruick, foi encontrado totalmente incinerado 
no interior do veículo, também sem quaisquer indícios de fogo ao 
redor do corpo! 

 

E talvez a manifestação mais apavorante deste insólito 
fenômeno tenha sido aquilo que aconteceu em 1980, em Gwent, 
Inglaterra, quando Henry Thomas, 73 anos de idade, se tornou mais 
uma das suas vítimas. Logo após o incidente, autoridades policiais 
chamadas por vizinhos entraram na casa cujo interior tinha um 
estranho calor que se irradiava por toda parte. O ambiente em si 
mostrava qualquer coisa de estranho e sobrenatural: era 
incrivelmente roxo, com uma coloração mais puxada para o 
alaranjado. A mobília estava em perfeito estado e somente um 
punhado de cinzas restara do corpo daquele homem. E o mais 
horripilante de tudo: uma pegajosa e repugnante película de carne 
humana vaporizada cobria todo o recinto onde se encontravam as 
tais cinzas! 

 

Parece que alguma coisa por vezes dá errado quando da 
manifestação desses vórtices de energia desconhecida no nosso 
mundo. Seriam portas defeituosas, ou quem sabe instáveis, cuja 
violentíssima potência e intensidade magnética as fariam se fechar 
abruptamente, consumindo tudo aquilo que estivesse no seu 
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caminho? Lembremos o caso acima mencionado da Argentina 
quando o automóvel do casal Vidal ficou com a sua pintura 
totalmente crestada quando atravessou o tal túnel do tempo, indo 
parar repentinamente em um outro país. 

 

Em fevereiro de 1948, unidades e resgate partiram em 
socorro aos estranhos pedidos de SOS que partiram do navio 
holandês SS Ourang Medan, quando atravessava o Golfo de 
Bengala. Ao se depararem com o imenso navio à deriva, trataram 
de  abordá-lo. E as cenas que os marinheiros viram eram 
simplesmente de arrepiar: cadáveres por todos os lados, no convés, 
na ponte de comando e até na sala de máquinas. Ninguém 
sobrevivera! Todos os corpos estavam estranhamente deitados, 
voltados para cima, com os braços levantados e intactos, sem 
quaisquer ferimentos ou vestígios de lutas. Quando se preparavam 
para rebocá-lo, porém, as equipes de resgate tiveram que abandonar 
o Ourang Medan às pressas, pois uma estranho e insuportável calor 
começava a se produzir. Já em segurança, todos viram estupefatos 
uma misterioso tipo de fogo começar a consumir o navio. A imensa 
embarcação literalmente fundia-se em questão de poucos segundos, 
o que veio a ocasionar a explosão do combustível e a sua imediata 
submersão nas águas do mar! 

 

Mas a pergunta que inevitavelmente surge é: seriam essas 
portas, ou portais, fenômenos estritamente naturais? 

 

O termo “portas induzidas” é no entanto bem explícito. 
Alguns  pesquisadores julgam se tratar daquilo que está contido no 
estrito senso da palavra, ou seja, alguém, ou alguma coisa, estaria 
propositadamente  produzindo esses “portais” no nosso mundo, 
talvez para capturar pessoas! Isso no entanto requereria uma 
fantástica máquina capaz de alterar estruturas atômicas e inverter o 
tempo. Coisas somente disponíveis por aqueles que tripulam, ou 
manipulam,  os OVNI! 
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O que parece ter uma certa dose de verdade, pois em 1964 
uma belonave da Marinha Americana foi despachada para 
interceptar um iate que estava à deriva. Já no contato visual com 
aquela embarcação, todos os marinheiros viram quando um objeto 
discóide pairava sobre o barco, coberto por uma estranha névoa 
verde. Quando o abordaram, tudo estava nos seus lugares; nada 
faltava, nem mesmo os botes salva-vidas. Exceto aqueles que os 
tripulavam, dos quais até hoje não se tem notícias. 

 

Mas, OVNI à parte, o tempo e o espaço parecem ter 
também os seus mistérios insondáveis. Durante a Primeira Guerra 
Mundial, destacou-se um grande ás da aviação alemã, Manfred 
Von Richtofen – conhecido como “O Barão Vermelho”. Seu avião, 
um fokker totalmente pintado naquela cor (daí o seu cognome), 
ostentava o emblema de um círculo voador, que identificava o seu 
famoso e temido piloto, responsável pela destruição de muitos 
aviões aliados. A sorte de Von Richtofen acabou , porém, quando 
um certo capitão Brown teve mais perícia do que ele e o abateu 
sobre a França. Em 1925 seus restos mortais foram repatriados para 
a Alemanha, onde o falecido piloto recebeu as mais altas honrarias 
militares. Muitos anos depois, precisamente em 1940, um avião 
militar pilotado pelo tenente Grayson  efetuava patrulha noturna 
sobre Dover quando avistou um avião antigo e desconhecido que se 
situava distante, bem na sua lateral. Partindo em manobra de 
interceptação, o tenente Grayson chegou bem perto e percebeu que 
a estranha aeronave não fazia qualquer ruído. A luz do luar, 
deixou-o ainda mais assombrado, ao notar, pouco antes de o 
estranho espectro sumir no ar, que o mesmo era todo pintado de 
vermelho, ostentava a cruz de ferro da Alemanha Imperial e 
também um círculo voador na sua fuselagem! 

 
Uma estranha abertura no fragmento do espaço-tempo de 

1940 trouxera de volta, ainda que por breves instantes, o avião de 
caça do famoso Barão Vermelho! 
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E ao que tudo indica, parece que não somente os tripulantes 
dos OVNI saberiam manipular tais correntes de tempo. Um outro 
espantoso caso ocorreu precisamente no final da Segunda Guerra 
Mundial,  logo após a derrocada da Alemanha nazista. Sabe-se que 
Hitler e os seus seguidores mantinham de fato estranhas ligações 
com uns tais “superiores desconhecidos”, os quais lhes teriam 
entregues segredos de uma tecnologia militar muito à frente 
daquela época - responsável direta e além de tudo  pela utilização 
dos mísseis, das barreiras eletromagnéticas de proteção antiaérea, 
dos aviões supersônicos e até das bombas nucleares que o Terceiro 
Reich estava secretamente desenvolvendo! 

 

Já que o nazismo era uma sociedade secreta pervertida, 
certos rituais mágicos de iniciação,  realizados em centros de força 
do planeta Terra, tais como o Egito e o Tibet, sempre orientados e 
sob a égide dos tais “superiores”, guarneciam e ampliavam através 
de uma força sinistra o poderio da ordem-negra. Contudo, após a 
penosa e difícil derrota da Alemanha, as forças aliadas começaram 
a fazer os prisioneiros, capturando os cientistas e militares 
remanescentes do Terceiro Reich. Causou surpresa, contudo, a 
captura de autênticos monges tibetanos na destruída Berlim. 
Vestindo túnicas e barretes vermelhos (a cor da magia negra), o 
estranho grupo recusava-se a falar e foi trancafiado em uma cela de 
segurança máxima, sob a vista constante de vários guardas 
fortemente armados. Aqueles estranhos homens assustavam as 
sentinelas  pois rezavam estranhas orações em uma língua 
desconhecida, de modo que  pareciam mesmo ser deste mundo.  

 
Como de fato talvez podiam não ser pois, sem que nada 

tivesse sido tocado, desapareceram em pleno ar, de dentro de uma 
cela fortemente gradeada e guardada – como se tivessem viajado no 
próprio tempo e através do espaço para algures! 
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O Navio Fantasma do Holandês Errante é outro espectro 
temporal que costuma assombrar os navegantes dos sete mares. 
Essa imensa caravela dos tempos passados, precisamente originária 
do Século XVII,  e  que foi comandada por um certo capitão Van 
Der Straten, misteriosamente desaparecida com toda a sua 
tripulação em meio a uma tempestade no Cabo Horn, costuma 
surgir por breves instantes nas rotas até mesmo dos navios militares 
e dos grandes transatlânticos modernos (sem todavia ser assinalado 
nas telas de radar), os quais costumam registrá-la nos diários de 
bordo como “miragem”.  Tal navio de fato existiu e as lendas 
dizem que seu capitão (que seria adepto das práticas de magia 
negra) fora castigado por uma maldição divina, condenado assim  a 
vagar sem rumo por toda a eternidade, juntamente com a toda a sua 
tripulação! Mas se é que é mesmo uma miragem, aqueles que o 
viram, contudo, dizem parecer bem real: são perfeitamente visíveis 
os contornos do grande barco-espectro na sua  fantasmagórica 
escuridão, somente envolvida por uma sinistra espécie de aura 
avermelhada, muito assustadora. E avista-se ainda o vento 
enfunando as velas – porém sem produzir qualquer som ou ruído, a 
não ser...... Alguns apavorantes gritos de socorro emanados de 
alguns estranhos e surrealistas espectros que desfilam pelos seu 
convés, assim como foi  presenciado pelos tripulantes do HMS 
Inconstant da própria Marinha Real Britânica e mais recentemente  
por alguns tripulantes de barcos pesqueiros na Nova Zelândia! 

 

E o que dizer dos aviões que literalmente somem no ar, não 
somente na famigerada área do Triângulo das Bermudas, como 
também em todos os países do mundo? Aqui mesmo no Brasil,  
precisamente na Cidade do Rio de Janeiro e nas proximidades da 
famosa Pedra da Gávea, um dos maiores mistérios do ar se 
produziu no dia 13 de maio de 1980: 

 
Um avião Islander, prefixo PT-KHK, fretado pelo Projeto 

RADAM (órgão oficial do Governo Brasileiro) levantou vôo do 
Aeroporto Santos Dumont, em direção à zona oeste da cidade, 
cumprindo uma missão classificada pelas autoridades como 
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“altamente sigilosa”. Além dos dois pilotos, nele estavam cinco 
geógrafas daquele órgão governamental, envolvidas em trabalhos 
de levantamento aerofotogramétrico. Logo após fazer contato pelo 
rádio, informando estar ultrapassando a região da Pedra da Gávea 
(também notável pelos distúrbios magnéticos e pelos 
desaparecimento de pessoas) e que seguia em direção à Restinga da 
Marambaia para cumprimento da tal missão, os contatos cessaram 
repentinamente. Logo o avião foi dado como desaparecido, tendo 
sido realizada uma das maiores operações de busca na terra e 
também no mar que se teve notícias no país, abrangendo até mesmo 
outros Estados, sem que nenhum vestígio tenha sido encontrado. 
Perplexas as autoridades militares não encontraram nenhuma 
explicação lógica para o misterioso sumiço da aeronave e dos seus 
sete tripulantes, até hoje dados como inexplicavelmente 
desaparecidos em pleno ar! 

 

Como detalhe interessante, saibamos que a tal “missão 
altamente sigilosa” procurava, ou iria bisbilhotar, estranhos 
monumentos subterrâneos (e que seriam verdadeiras cidades!) 
os quais fotografias aéreas infravermelhas anteriores já tinham 
revelado lá pelos lados desertos do litoral oeste do Rio de Janeiro! 

 

Talvez a explicação para esses túneis do tempo, que 
inclusive podem ter dado sumiço à esquadrilha militar dos 
Avengers-TBM  da USAF em 1945 no Triângulo das Bermudas,  
possa ser aquilo que aconteceu com um piloto de um avião do tipo 
Beechcraft, em 1970. Em pleno vôo foi engolido por uma estranha 
nuvem que repentinamente surgiu à sua frente. Tentando escapar, 
viu uma abertura no seu interior. Mas essa abertura parecia um 
funil, cada vez mais que ia se estreitando! Parecendo mais com a 
mira telescópica de um fuzil, o tal túnel tinha cerca de dois 
quilômetros de extensão e apontava diretamente para uma região de 
céu azul que parecia ser a cidade de  Miami. Dentro desse túnel 
alucinante, as paredes eram brancas e intensamente brilhantes, com 
coisas estranhas que giravam em sentido horário por todos os lados. 
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A gravidade desaparecia e os instrumentos de navegação tornavam-
se loucos. Ao sair do tal túnel a cerca de 400 quilômetros por hora, 
o piloto viu-se me meio a uma região totalmente verde e sem nada 
à sua frente, ou mesmo abaixo!  Grandes fendas, tal como nas 
cortinas venezianas domésticas, cobriam o avião por todos os 
lados, em sentido paralelo ao vôo. Já perdendo as esperanças, o 
assustado piloto notou então que as fendas se alargavam e após 
alguns segundos, quando finalmente conseguiu se livrar da coisa,  
surgiu repentinamente sobre Miami Beach!  

 
Mas o que é realmente o tempo? Na verdade, ele não existe 

em escala cósmica. Depende única e exclusivamente da 
compreensão que dele temos. As coisas caminham em uma 
sucessão de eventos, desde o início da expansão do Universo  e 
assim sendo essa progressão que diríamos curva em certos pontos e 
linear em outros, se interpenetrariam - ignorando solenemente 
aquilo que conhecemos como passado, presente e futuro. Aliás, 
notáveis físicos e também alguns cientistas de vanguarda puderam 
teoricamente constatar que as viagens através do tempo são 
perfeitamente possíveis, dependendo unicamente de certos 
equipamentos ainda não disponíveis pela nossa ciência, mas que 
provavelmente serão corriqueiros no futuro..  

 

Experiências desastradas nesse sentido, ou quase, já foram 
tentadas, com resultados absolutamente imprevisíveis e 
calamitosos, como foi o caso do “Experimento Filadélfia”, levado a 
efeito em 1943 pela Marinha Americana. Mediante o emprego de 
geradores de potentes campos magnéticos artificiais dotados de 
altíssima intensidade, tentava-se produzir a invisibilidade de um 
navio chamado USS Eldridge. Tal experiência, associada à Teoria 
dos Campos Unificados de Albert Einstein, empregava geradores 
magnéticos degaussers emitindo potentes ondas pulsatórias e não-
pulsatórias que varreram o navio e a sua tripulação através de um 
tremendo campo de forças que efetivamente o fez desaparecer em 
meio a uma névoa verde, diante dos olhos de milhares de 
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testemunhas as quais tripulavam outros navios que acompanhavam 
a experiência! 

 

Quando o navio finalmente reapareceu, verificou-se que de 
alguma forma o experimento interagira com o tempo, ou talvez 
com outras dimensões, pois nem todos os tripulantes do Eldridge 
voltaram ao nosso mundo. E aqueles poucos que puderam 
retornar tornaram-se vítimas de apavorantes fenômenos! 

 

No momento da experiência, conforme descreveram, todos 
os tripulantes tornaram-se formas vagas e perdidas em meio a uma 
espécie de “limbo”, fora do tempo e  também do espaço. E os 
efeitos daquela intensa magnetização também faziam surgir 
estranhas chamas em alguns pontos da embarcação! Os 
sobreviventes, alguns internados posteriormente em clínicas 
psiquiátricas,  passaram a sofrer daquilo que chamavam de 
“aprisionamentos em branco”, quando alguns entravam e saíam 
involuntariamente do nosso mundo tridimensional: 
verdadeiramente uma espécie de “congelamento” que incluía 
desaparecimentos por alguns breves lapsos de tempo, no qual 
encontravam até mesmo  estranhas entidades muito parecidas 
com os alienígenas humanóides que tripulam os OVNI, ou então 
ficavam literalmente aprisionados em meio a uma infernal 
brancura, desprovida de espaço e tempo!. 

 

Outros pobres sobreviventes, depois de atacados por esses  
insólitos “congelamentos” se tornaram vítimas de algo ainda pior: o 
chamado “incêndio”, no qual uma violenta forma de combustão 
espontânea  os matava,  literalmente devorando seus corpos através 
de um calor infernal e gerado ao que parece por chamas misteriosas 
que surgiam desde dentro dos seus próprios organismos, 
logicamente afetados pelos efeitos colaterais da tal desastrada 
experiência! 
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O tempo, pois, e os seus respectivos “túneis de entrada” que 
por vezes se abrem no nosso mundo e na nossa terceira dimensão, 
parece estar de certa forma ligado ao eletromagnetismo. Fenômeno, 
por sua vez,  intensamente ligado à manifestação dos OVNI na 
nossa atmosfera. Aliás, é bom que se saiba que os norte-americanos 
teriam até mesmo formulado um acordo secreto com certa raça 
alienígena, por sinal hostil e bastante perigosa, obtendo deles, em 
troca, extraordinários avanços tecnológicos e militares. 
Documentos secretos examinados por vários denunciantes revelam 
que essas criaturas afirmam que podem viajar no tempo e  até 
mesmo revertê-lo! 

 

A tecnologia que permite aos OVNI viajar em tremendas 
velocidades mesmo através do espaço sideral, contrariando todas as 
leis conhecidas da nossa Física e verdadeiramente atravessar esses 
portais do tempo não deve ser nenhuma surpresa para nós. 
Quaisquer civilizações que possuam tais máquinas (e  que por sinal 
parecem ser constituídas por várias raças diferentes) mais dia 
menos dia chegariam a esses avanços tecnológicos, ainda muito 
além da nossa compreensão. E quando dizem que podem reverter o 
tempo, certamente estariam certamente se referindo a uma sutil 
interferência nos acontecimentos. 

 

E já que abordamos esse delicado assunto não poderíamos 
deixar de pensar que essas portas induzidas do tempo 
provavelmente possam ter trazido até nós certas personagens muito 
misteriosas da nossa História, que sem menor dúvida “reverteram o 
nosso tempo” - mudando de maneira sutil ou mesmo radicalmente 
os rumos dos acontecimentos. 

 

Podem ser que tenham sido extradimensionais, intra ou 
extraterrestres ou quem sabe mesmo os futuros habitantes da 
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própria Terra,  do ano 3000 ou 5000 por exemplo, já dominando 
totalmente a tecnologia das viagens pelos corredores do tempo, que 
um dia aqui estiveram (e quem sabe muito provavelmente muitos 
estejam agora!) cumprindo certas missões bem específicas e que 
por certo influirão nos acontecimentos futuros, sempre de acordo 
com os seus desconhecidos propósitos! 

 

Ou, por outro lado (tudo é possível), assim como aconteceu 
com alguns dos desditosos tripulantes do USS Eldridge,  talvez 
tenham sido capturados nos vórtices dimensionais ou alguma coisa 
em uma experiência qualquer do futuro tenha saído errado e muitos 
deles não tenham podido retornar às suas origens, passando assim a 
conviver conosco! 
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OS VIAJANTES DAS PORTAS INDUZIDAS 

 

 

 

 

Imaginemos uma situação hipotética: você, Leitor, vivendo 
já no Século XXI quando já dispomos de razoáveis recursos 
tecnológicos e dominamos várias fontes de conhecimento, está 
passeando em uma praia deserta , ou escalando uma montanha, 
onde certas condições ainda não bem definidas criam uma 
misteriosa aura de luz verde que o envolve. Você, então, é a pessoa 
errada no lugar errado. Em pânico tenta sair daquela brancura total 
em que o verde se transformou. Após uns breves momentos de 
pavor e desespero, tudo parece voltar ao normal  e retorna àquele 
mesmo local aonde se encontrava, mas a paisagem parece 
totalmente diferente. Nada é aquilo que deveria ser! 

 

Pessoas vestidas estranhamente estão pelas proximidades. 
Ao espreitá-las, se surpreende ao ver que usam vestes do Século 
XVI. As grandes metrópoles sumiram e somente se vê, aqui e 
acolá, casarios esparsos e providos de um tipo de arquitetura 
antiquado. Onde há poucos segundos existiam automóveis 
reluzentes, aviões cruzando os céus e multidões se divertindo, 
existe apenas o silêncio, o vazio e o canto dos pássaros!  

 

Qual seria a sua reação diante disso? Surpreso se 
convenceria que foi capturado por um estranho fenômeno que o 
lançou de volta ao passado, muitos séculos atrás. Tenta se beliscar, 
mas infelizmente não se trata de um sonho! Teria coragem então de 
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se apresentar àquela gente atrasada e ignorante, dizendo que veio 
do futuro distante? Que riscos teria ao proceder assim? Ser 
queimado em uma fogueira como feiticeiro, ou trancafiado como 
maluco? Muito provavelmente! 

 

A solução seria se livrar imediatamente das suas modernas 
roupas, calçados e outras coisas mais fora daquele tempo, tais como 
o relógio e quem sabe um radinho de pilhas (que por sinal aqui 
seria totalmente imprestável), mesmo a contragosto roubando 
aquelas vestimentas que  porventura estiverem mais próximas, 
penduradas em um varal por exemplo.  

 

Com fome, com sede e solitário, uma vez que o homem é 
um ser racional essencialmente gregário, logo procurará o convívio 
da comunidade mais próxima. Por sorte falam a sua língua, ainda 
que de maneira arcaica, mas a adaptação a ela não será muito 
difícil. Será considerado como um forasteiro e por medida de 
segurança assim deverá se apresentar. Saberá logo o nome dessa 
cidade e quem a habita. Nela deverá procurar abrigo e logicamente 
um trabalho qualquer que possa garantir a sua subsistência. Logo 
estará plenamente estabelecido e deverá viver da melhor maneira 
possível, guardando zelosamente, contudo,  o seu terrível segredo. 

 

Com o passar do tempo, certamente todos notarão que estão 
diante de uma pessoa diferente. Vendo algumas coisas tortuosas e 
certos acontecimentos que caminham erradamente, de maneira sutil 
você aconselhará pessoas, pois é conhecedor da HISTÓRIA e sabe 
de antemão como as coisas virão a acontecer naquele lugar, ou 
mais precisamente naquela época. Logo será tachado de 
PROFETA, ou quem sabe, vidente! 

 

Mesmo sem querer, porém, deixará algumas pistas ajudando 
os outros. Verá pessoas doentes e padecendo de males e 
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enfermidades banais que poderiam ser facilmente evitáveis e 
curáveis. Por um ato de misericórdia,  já que conhece preceitos 
básicos de higiene e medicina, curará certamente muitos casos até 
então dados como perdidos. A falta de antibióticos, você sabe, pode 
ser compensada como a aplicação  de certos bolores nos mais 
diversos ferimentos (o mesmo princípio da penicilina);  além disso, 
o alho possui um potente antibiótico natural; o álcool é um 
poderoso anti-séptico e assim por diante.  E por sinal, Somente 
você sabe que as doenças são provocadas pelos vírus e pelas 
bactérias, bem como as medidas corretas para evitá-las. Logo será 
considerado MÉDICO ou  talvez milagreiro! 

 

Nos seus momentos de saudades do lar, ou melhor ainda, do 
seu tempo e da sua época, desenhará aquelas coisas bem comuns e 
até triviais que um dia fizeram parte da sua vida: aviões, 
automóveis, edifícios, pessoas vestidas com roupas estranhas, 
foguetes espaciais, armamentos sofisticados e etc. Enaltecerão, 
então, as suas qualidades de ENGENHEIRO. 

 

Crenças religiosas pagãs e estapafúrdias, bem como certos 
dogmas  e superstições ultrapassados e bolorentos, não mais 
aceitáveis na sua época porquanto infantis e pouco convincentes, na 
medida do possível serão substituídos através das suas idéias por 
critérios espirituais mais inteligentes, justos e verdadeiros. Quem 
sabe verão em você um SANTO? 

 

Seus conhecimentos de Matemática, Física, Biologia e das 
demais ciências até então desconhecidas ou ainda não plenamente 
desenvolvidas, você os distribuirá ainda que de maneira 
parcimoniosa, evitando deixar muitas suspeitas. Será por certo, 
pelo pouco que possa transmitir, identificado como um 
CIENTISTA! 
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Mesmo assim e sem o querer, terá contribuído de maneira 
valiosa para o progresso material e o  desenvolvimento daquela 
gente como membros de uma civilização e.... De alguma forma 
alterou os rumos da História e dos acontecimentos que se 
seguiriam! 

 

Chegando ao fim dessa pequena estória, o Leitor certamente 
estará se perguntando que motivos nos levaram a colocá-lo como 
personagem de uma ficção em um livro que trata de fatos 
misteriosos. Bem, a ficção por vezes tangencia e vem a superar a 
própria realidade. Vejamos um exemplo dos mais expressivos: 

 

Leonardo Da Vinci, um dos personagens mais enigmáticos 
de todo o passado, aparentemente nascido na Itália em 1452, foi um 
dos maiores cientistas fora do seu tempo e da sua época. Dizia-se 
engenheiro, muito embora não tenha cursado nenhuma faculdade 
de engenharia. Nos seus chamados “Cadernos” retratou de maneira 
incrivelmente técnica, além de fornecer detalhadas especificações, 
certas coisas inexistentes naqueles tempos e que somente foram 
inventadas recentemente, mais precisamente do Século XX em 
diante: 

 
Estamos falando dos pára-quedas, dos helicópteros, dos 

submarinos, aparelhos e roupas especiais para mergulhos, das 
cápsulas espaciais, das metralhadoras e lança-foguetes; da 
fotografia e da projeção da imagem, dos canhões, das pontes 
móveis militares, dos tanques de guerra,  de um  fluído sutil que 
causa o raio (lasers?); dos aviões e planadores e até mesmo de 
certos projetos de engenharia cujos extraordinários esboços 
mostravam edificações e prédios que somente iremos conhecer no 
Terceiro Milênio! 

 
Isso sem contar os rolamentos de esferas e a transmissão 

variável por intermédio de engrenagens, a fundamental base das 
caixas de marchas dos nosso modernos veículos! 
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Além de ser um excelente perito em criptografia, nas suas 
anotações, quase sempre efetuadas de maneira estranha e pouco 
convencional (da esquerda para a direita), chegou a escrever que o 
registro da maior parte das suas obras de engenharia foi por ele 
mesmo destruída,  pelo perigo que representavam e devido a 
“escrúpulos de consciência”. O que também aconteceu com um 
dos seus mais interessantes  “Cadernos”, precisamente denominado 
“Profecias”. 

 
Esse enigmático personagem era também um hábil pintor e 

renomado artista. Considerado muito justamente como um dos 
maiores nomes do Renascimento Italiano, além de ser o autor da 
famosa Mona Lisa (ou La Gioconda), hoje em exposição no 
Louvre, bem como das notáveis “A Virgem das Rochas” e “A 
Última Ceia”, os seus impressionantes e além de tudo gigantescos 
murais com motivos religiosos ornamentam não somente o 
Vaticano como também muitas outras catedrais famosas. Ele 
próprio dizia que detestava os pincéis e as tintas, e somente fazia 
aqueles trabalhos (por sinal maravilhosos) unicamente para 
sobreviver! 

 
Pietro della Novellara, um contemporâneo seu, bem revelou 

essas estranha característica: 
 
“Estuda arduamente a geometria e não aprecia os seus 

pincéis. E seus trabalhos de matemática o afastaram a tal ponto da 
pintura que a simples visão de um pincel o deixa furioso” 

 

Pouco se soube da sua vida particular, uma vez que 
detestava as honrarias e era extremamente soturno, arredio ao 
convívio com as pessoas. Igualmente tendo sido considerado como 
um profeta, fez notáveis previsões quanto aos acontecimentos 
históricos que se seguiriam e chegou mesmo a desenhar um 
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cogumelo atômico, referindo-se a um futuro dilúvio de fogo que 
destruirá a nossa humanidade! 

 

Falava diversos idiomas, por vezes escrevia algumas coisas 
em caracteres desconhecidos, e além de tudo isso conhecia 
profundamente a Física, a Matemática, a Química, a Música e – 
vejam só - a Medicina, pois chegou a desafiar os parcos 
conhecimentos da elite científica da época ao realizar precisos e 
muito notáveis trabalhos ilustrados de morfologia e anatomia 
humana bem como outros pertinentes à circulação sangüínea – de 
pronto vetados pelas autoridades eclesiásticas como heresias! 

 

Este homem certamente do futuro perdido na Itália de 1452,  
já que não existe explicação plausível para os conhecimentos muito 
além da sua época que sempre demonstrou, oficialmente teria 
morrido em 1519 deixando para o mundo as notáveis marcas da sua 
passagem; passagem esta que somente deve ter sido processada 
através de um dos misteriosos túneis do tempo que por vezes 
surgem no planeta Terra! 

 
Temos muitos e muitos exemplos com relação às visitas 

desses verdadeiros viajantes das portas induzidas. Que tal falarmos 
sobre Nostradamus, aquele que foi considerado o maior vidente de 
todos os tempos? 

 

Diz-se, muito embora não se tenha certeza absoluta,  que 
seria natural de uma família judia e que teria vindo ao mundo 
alguns anos depois da descoberta da América por Colombo. Era 
considerado um médico milagroso, muito embora não tenha 
freqüentado qualquer escola de Medicina. Em 1525 sua fama 
espalhou-se ao curar na cidade de Avignon todas as vítimas de uma 
terrível epidemia de peste, através de uma certa essência mágica 
(antibióticos?) que trazia consigo. Todos os médicos da época 
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fugiram da cidade apavorados diante do avassalador contágio e 
somente Nostradamus surgiu para resolver o problema! 

 

Além disso tinha um notável dom da profecia. Sabia de 
antemão e com absoluta precisão todos os acontecimentos 
históricos que viriam a suceder, não somente na França como 
também nos países vizinhos. E muito principalmente em países 
que somente viriam a existir muitos séculos depois! 

 

Escrevia essas previsões exatamente na cronologia 
histórica, veladamente e sob a forma de Centúrias, pois era grande 
a perseguição religiosa na época e como ele próprio escreveu “Foi 
essa a razão que me levou a usar as linguagem velada, e  afastar a 
pena do papel. Cheguei a pensar em apagar tudo aquilo que havia 
escrito. Agora explico os acontecimentos futuros de interesse geral, 
com frases confusas e enredadas...” 

 
Muito sutil mesmo, pois nessas Centúrias mostrou que 

obviamente veio de um tempo futuro, pois chegou a escrever  
disfarçadamente nomes como Hitler (sob a forma de Hister), bem 
como citar o Terceiro (Reich) e os seus fornos do sacrifício.  
Também referiu-se à moderna United Arabian Republique, ou 
UAR (sob a forma arcaica de VAR) e à guerra dos sete dias entre 
Egito e Israel, bem como previu as duas guerras mundiais e até um 
ataque atômico que será desfechado em tempos futuros contra 
ARETHUSA (Areth, Terra em Hebraico,  e USA , United States of 
America), através de uma grande guerra que virá do oriente para o 
ocidente!. 

 

Descreve dardos voadores que obviamente serão mísseis e 
que destruirão no porvir a NOVA CIDADE perto do paralelo 45. E 
como poderia ele saber, a não ser que tivesse vindo exatamente do 
futuro, que perto do paralelo 45 seria construída muito tempo 
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depois daquela época uma cidade precisamente  denominada 
NOVA YORK? 

E no entanto existem outros semelhantes a ele. Muitos mais: 

 

Podemos citar Apolônio de Tiana, dessa vez surgido na 
Grécia, precisamente no ano 4 A.C., afirmando ter vindo de uma 
cidade habitada pelos “deuses”. Descrevia pedras estranhas que 
irradiavam luz e a utilização de autômatos, ou robôs, fazendo 
serviços domésticos! Mas nesse caso em especial, parece ter sido 
um verdadeiro viajante do tempo,  uma vez que controlava de 
maneira bem definida as suas vindas a esses períodos da História, 
pois conforme ele mesmo escreveu: “recebera missões de modo a 
preparar a ocorrência de determinados eventos históricos”! 

 

O que parece ter sido verdadeiro, pois aparecia no Egito, no 
Tibet, na Índia e em Roma, onde dizia ter por principal missão 
destruir o império romano! Desafiando abertamente os governantes 
foi até condenado á morte pelo imperador Domiciano e, no exato 
momento da execução, desapareceu diante dos espantados olhos 
dos soldados, em meio a um “clarão extremamente fulgurante”! 

 
Além de ter demonstrado extraordinários conhecimentos de 

Medicina, pois segundo registros históricos, estancou totalmente 
uma grande epidemia que grassava na cidade de Éfeso! 

 
O mais curioso é que diz-se a sua “magia” ter sido a 

responsável pelo incêndio que destruiu Roma e do qual o 
famigerado imperador Nero levou a culpa. Como de fato, as 
crônicas da época relatam que os focos de incêndio surgiam 
misteriosamente em vários lugares ao mesmo tempo e era uma 
espécie de fogo que a água tornava-se impotente para apagar. 
Obviamente produtos químicos tais como o moderno napalm ou 
quem sabe bombas de ação retardada,  totalmente inexistentes 
naqueles tempos! 
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O que vem a ser mais impressionante são, contudo, os 
relatos históricos das suas aparições durante os períodos de 
governo de vários imperadores romanos, isto é, em épocas 
diferentes bem distantes entre si. Sabe-se que esteve posteriormente 
em companhia de Jesus Cristo, tendo ressurgido muito mais tarde, 
em um outro período da História, precisamente cem anos depois! 

 
Mais exemplos? Sim, citemos Roger Boscovich, surgido em 

1711 na Itália e depois radicando-se na França. Devido aos seus 
elevados conhecimentos para a época, logo tornou-se professor. 
Deve-se a ele a divulgação de certos conhecimentos, como por 
exemplo a transmissão da malária por intermédio dos mosquitos, a 
existência dos planetas ao redor do nosso sol e também de outras 
estrelas, bem como as influências do psiquismo no organismo 
humano. Deve-se a ele, muito antes de Einstein, a enunciação da 
Teoria da Teoria da Relatividade e,  o mais importante e revelador 
de tudo: as viagens através do tempo! 

 
Em um livro publicado em 1758, Boscovich afirma que o 

espaço, o tempo e o movimento são descontínuos, compostos por 
“corpúsculos” (átomos em movimentação!) que podem ser 
combinados de oito maneiras diferentes. E que “se o mesmo ponto 
material é unido ao mesmo ponto de espaço em diversos momentos 
do tempo separados por qualquer intervalo, produzir-se-á uma 
regressão ao mesmo lugar, sendo possível passar através de portas 
fechadas e voar através das paredes mais duras sem encontrar 
quaisquer obstáculos, desde que possa ser imprimida uma 
velocidade suficiente!!!  

 
O que, naquele distante ano, incrível e espantosamente 

corresponde a uma verdade absoluta, modernamente comprovada 
através da nossa Física de Vanguarda,  pela Teoria dos Quanta!  
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AKHENATON UM EMISSÁRIO  

DO ANO 3000 NO ANTIGO EGITO 

 

 

 

- Ó Criador de toda vida, que Apareces na Perfeição das 
Tua beleza, quão múltiplas são as Tuas obras, Ó Deus 
Único, Senhor de Toda a Eternidade! Do Teu espírito 
emanam todas as criaturas. Só o Teu amor, a Tua 
verdade e a Tua bondade governam todas as coisas. Na 
natureza estão os Teus pensamentos, pois Tu estás na 
folha da grama, no grão de areia, no raio de luz que 
flutua no céu, assim como no Todo sem fronteiras! 

- Ó Tu que vive eternamente: aspiro novamente o doce 
aroma que vem da tua boca; dia após dia o meu 
coração contempla a Tua beleza. Tenho desejos 
incontidos de novamente ouvir a Tua meiga voz e 
necessito, com todas as forças do meu ser, que meus 
passos sejam guiados pela beleza da Tua Imorredoura 
Luz! 

- Ó Tu que planas acima de todos os firmamentos: dá-me 
as Tuas Mãos que sustentam o Teu Espírito. Que eu 
possa recebê-Lo e viver somente por intermédio Dele; 
lembrar Teu Nome, por toda a eternidade, pois Ele não 
perecerá jamais! 

                 (PRECE DE AKHENATON, AO DEUS UNIVERSAL) 
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Seres extraterrestres altamente evoluídos, ou quem sabe 

mesmo emissários de um futuro distante, teriam vindo de tempos 
em tempos à Terra para deixar suas mensagens e simultaneamente 
mudar os rumos da História, alavancando o progresso espiritual da 
humanidade? 

 
A  resposta parece ser SIM, uma vez que evidências 

misteriosas e sobretudo muito fortes assim o atestam. Muito antes 
da vinda de Jesus Cristo, precisamente no Antigo Egito, XVIII 
Dinastia, uma personagem maravilhosa deixou as suas profundas 
marcas no caminhar evolutivo e espiritual do homem terrestre.  

 
Segundo os antigos registros, Akhenaton teria vindo ao 

mundo em 24 de novembro de 1378 A.C. e foi instalado como 
Mestre da Grande Fraternidade Egípcia no dia 9 de abril de 1365 
A.C. Dizem esses registros arcanos que em reunião com os mais 
elevados mestres e instrutores  (reparem o nosso grifo) da Terra e 
NA TERRA, aquela Fraternidade que a partir dali deveria iniciar 
uma nova era nesse mundo de densas trevas, adotou o símbolo da 
ROSA e da CRUZ para velar todo o seu aspecto esotérico da sua 
grandeza e sabedoria. 

 
Tal escolha dos antigos mestres não foi todavia aleatória, 

pelo simples fato de a Rosa, dentre todas espécimes da natureza, 
ser a detentora do mais elevado simbolismo espiritual que se 
conhece. Foi exatamente no perdido continente da Atlântida que os 
primeiros mentores e iniciadores da raça terrestre admiraram-se 
com a sua excelência e estabeleceram uma profundíssima analogia 
com o coração do homem! 

 

Por sua vez, o símbolo da CRUZ (cuja origem não é 
absolutamente moderna como querem nos fazer crer), foi 
correlacionada ao corpo do homem, ainda naquele perdido 
continente, pois ao prestarem adoração ao sol – o Divino 
Andrógino e o Duplo de Deus - os Antigos Mestres perceberam 
que a sombra da criatura humana, ao abrir seus braços em 
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reverência diante do astro sustentador da vida, projetava no solo a 
imagem daquele símbolo. 

 

Por extensão, Deus – O Altíssimo - na Sua Infinita 
sabedoria, também plantou no coração de cada criatura a semente 
de uma Rosa Espiritual. Pois, coisa maravilhosa, assim como a flor 
se volta na direção do sol para receber a vida por intermédio dos 
seus raios, assim também a Rosa Metafísica será nutrida pela LUZ 
DE DEUS até que atinja a sua perfeição espiritual! 

 

Em síntese, só podemos nos admirar com a sabedoria dos 
Antigos Mestres, pois a Cruz é o corpo e a Rosa será o coração. E a 
criatura humana, através da evolução, sempre deverá partir para 
uma próxima encarnação com a sua Rosa plenamente 
desabrochada! 

 

Voltemos, contudo, aos Registros Arcanos quando se 
referem aos fatos anteriores à instalação de Akhenaton como 
Mestre supremo da Fraternidade que oficiava no Antigo Egito 
(grifos nossos): 

 

 
“...e assim  sucedeu que estando o faraó diante de um 

leão, em pleno dia, seus olhos avistaram UM DISCO 
REFULGENTE, POUSADO SOBRE UMA ROCHA, e este batia 
como o coração do próprio faraó e SEU BRILHO ERA COMO 
OURO E PÚRPURA. O faraó prostrou-se diante do DISCO... 

 
Um disco refulgente estava pousado sobre uma rocha e, 

como se depreende do texto, pulsava com as suas colorações 
amareladas e vermelhas – o que, sem qualquer dúvida, coincide 
com os atuais avistamentos de OVNI! 
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O restante da narrativa sugere de pronto que foi mantido um 
contato entre os tripulantes do disco e o jovem monarca,  
possivelmente através de contato telepático e também por 
imposição de controle mental, assim como hoje costuma 
freqüentemente ocorrer: 

 

 

“ Ó Disco, que com o teu brilho refulgente palpitas como 
um coração. MINHA VONTADE PARECE A TUA! Ò Disco de 
fogo que me alumias e o teu brilho e a tua sapiência são 
superiores ao sol” 

 

Outro aspecto digno de destaque é a clara diferenciação que 
Akhenaton fez ao dizer “Teu brilho e Tua sapiência são superiores 
ao sol”. Logicamente isso não se referia ao sol, mas sim, a algo 
superior e que além de tudo transmitia sabedoria. Trata-se, 
portanto, de um fato histórico e devidamente registrado. Teria sido 
uma revelação para o jovem faraó, digamos quanto às suas 
“origens”? Ou quem sabe um controle mental que iria mudar 
radicalmente o curso da História do Egito e, futuramente, o da 
própria humanidade? Aqui neste ponto, será preciso, certamente, 
saber ler nas entrelinhas! 

 

O certo é que a história trágica da nossa assim chamada 
“civilização” sempre nos demonstrou que os governos, 
invariavelmente, sempre estiveram entregues aos tiranos, aos maus 
e aos megalomaníacos, que, juntamente com os seus grupos de 
déspotas e oportunistas, pouco, ou na verdade NADA, fizeram pela 
evolução do homem como criatura divina. Mas Akhenaton era 
diferente; muito diferente de todos eles. Considerado - muito tempo 
antes da vinda de outro Avatar, Jesus -, por vários estudiosos como 
“A Primeira Personalidade da Nossa História”, este homem que 
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podemos considerar com inteira justiça um verdadeiro santo, foi 
um poeta do amor e sobretudo um grandioso porta-voz de Deus. 

 

Conhecido como ATEN-UR-MAA  (O Grande Vidente de 
Áton), Akhenaton promoveu uma mudança radical no Egito, 
levando-o do henoteísmo (a crença em múltiplos deuses) ao 
monoteísmo - a crença em UM ÚNICO DEUS, UNIVERSAL, pai 
de todas as criaturas viventes. Ao instituir a religião do DISCO, o 
faraó-iluminado ensinou que do inseto mais rudimentar ao Arcanjo 
mais sublime; do grão de pó à galáxia mais distante e do átomo ao 
homem, todos os seres deveriam viver sob a égide do Deus-
Universal, cuja exteriorização visível era um DISCO-ALADO 
com amorosos raios sob a forma de mãos que, espalhando-se desde 
o alto, abençoavam indistintamente todas as criaturas com as 
dádivas da Luz, da Vida e do Amor! 

 

Ao subir ao trono encontrou o país em uma situação 
insustentável: três quartas partes dos impostos iam diretamente para 
os famigerados templos dos corruptos sacerdotes do deus Amon. 
Os gordos e luzidios sacerdotes formavam verdadeiramente um 
“estado dentro do estado”. Muito mais comerciantes e soldados do 
que teólogos, aqueles renomados patifes e requintados vigaristas 
literalmente vendiam os sues sujos favores além de incutir nas 
massas as mais estapafúrdias crenças e superstições. 

 

Akhenaton fechou os templos, dissolveu os exércitos e 
proibiu a matança de animais. Libertou as colônias oprimidas e 
colocou todos os militares e sacerdotes em igualdade perante as 
leis. A parti dali, poderiam ser julgados pelos seus crimes e 
também deveriam pagar impostos. Todas as riquezas dos templos 
foram distribuídas entre os pobres e a escravidão extinta. A miséria 
(e que belo exemplo para os dias de hoje!) era considerada prova de 
ineficiência do estado.  
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Como, em razão dos vários interesses contrariados, 
começaram os focos de revolta, Akhenaton resolveu separar o joio 
do trigo. No sexto ano do seu reinado, a 350 quilômetros de Tebas, 
rio abaixo, deu início à construção da cidade de Aket-Aten (o 
Horizonte de Áton), cujas ruínas são hoje conhecidas  como 
Amarna. Transferiu a sede do governo para lá e todos aqueles que 
assim o desejassem estavam livres para seguí-lo. Assim cresceu e 
prosperou uma das mais belas e espiritualizadas cidades da 
antigüidade, foco das artes mais refinadas e onde o Deus-Único não 
era adorado em templos soturnos e obscuros mas, sim,  a céu aberto 
onde seus benevolentes raios pudessem abençoar a todos. 

 

Enquanto isso, dentro do próprio Egito a situação 
fervilhava. Sacerdotes, militares e até juizes corruptos que foram 
destituídos das suas “funções” arregimentavam mercenários com a 
finalidade de derrubar o governo e voltar à cômoda situação antiga. 
Enfim. Toda uma escória de oportunistas que sempre existiram 
através dos tempos e ainda hoje (a História é cíclica)  nos 
importunam! 

 

Aket-Aten, a cidade do Horizonte, era somente paz, 
harmonia e amor enquanto todo o país fervilhava em ódio, em meio 
a uma incontrolável convulsão social. Horemheb, um general que 
ambicionava o trono do Egito, liderou a marcha contra a cidade. 
Começou aquilo que poderíamos chamar de “a inquisição egípcia”, 
com os templos invadidos e todos os fiéis do Deus-Único 
covardemente caçados e assassinados. O caos e espalhava: casas 
eram invadidas, a turba furiosa violentava as jovens, massacrando 
impiedosamente os velhos, as  mulheres e as crianças. 

 

O sangue e a crueldade, tão abominados por Akhenaton, 
tomavam conta daquele sítio sagrado. Gritos de dor se misturavam 
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á algazarra dos invasores sedentos de sangue e pilhagens. Soldados 
desfilavam com as cabeças dos seguidores do faraó espetadas nas 
pontas das suas lanças. Os arqueiros egípcios, tão temidos na 
antigüidade, invadiam os lugares de culto, onde os fiéis esperavam 
a morte com cânticos e preces, e ali promoviam cenas de uma 
atrocidade ímpar. 

 

O faraó, com o coração tomado de dor, recolheu-se aos seus 
aposentos onde possuía uma altar dedicado ao Absoluto. Muito 
provavelmente naquele momento talvez não pudesse entender a 
ingratidão dos homens. Ele era uma alma verdadeiramente 
iluminada, quem sabe um santo, exatamente aquele por quem os 
habitantes da Terra desde sempre clamaram nas suas preces e agora 
o repudiavam! 

 

O sangue continuava a correr lá fora. Os gritos de dor e 
sofrimento aumentavam enquanto que algo maravilhoso 
simultaneamente ocorria. Ouçamos novamente os velhos registros 
(grifos nossos): 

 

“Uma LUZ NO CÉU, que parecia um segundo sol, se 
aproximava. Na verdade, ela estava guardando a cidade de Aket-
Aten, desde cedo, naquele fatídico dia. Seu brilho aumentava na 
medida em que se avizinhava do palácio real. Os saqueadores, 
atemorizados, ficaram estáticos, brandindo as suas armas 
manchadas pelo sangue. E o faraó, profundamente entristecido, 
entregou-se a um poder imenso e desconhecido! 

 
Esse fatídico dia, precisamente 24 de julho de 1350 A.C.  é 

talvez um dos grandes mistérios da Arqueologia, pois o suposto 
corpo mumificado do grande faraó foi intensamente procurado 
porém jamais encontrado. Aliás, não poderia mesmo. Uma outra 
inscrição muito antiga nos diz precisamente isso: 
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“Nosso faraó Akhenaton foi a voz escolhida de Áton, pois 
o próprio Deus-Único, COMO UM DISCO FLAMEJANTE, SE 
APROXIMOU DA TERRA e o levou, como se fosse um 
redemoinho de vento, sem voz. E ele foi ELEVADO, porque 
houve sublimes mãos que, de fato, o ELEVARAM. 

 
Um disco flamejante, como um redemoinho de vento e além 

de tudo silencioso. Que descrição mais perfeita para a 
movimentação de um OVNI! Por oportuno, devemos lembrar que o 
faraó Akhenaton, de acordo com as poucas estátuas e murais que 
sobreviveram à fúria dos revoltosos, já que a Cidade do Horizonte 
foi destruída até a última pedra, nos mostram uma figura muito 
divergente dos padrões terrestres! 

 
Dotado de conformação andrógina, o seu corpo era 

“disforme”, de acordo com os nosso padrões. Ancas muito largas, 
cabeça exageradamente grande e comprida  e certas outras 
peculiaridades levaram muitos estudiosos a considerá-lo 
“epiléptico”, ou talvez doente. Mas, acrescentamos, se foi doença 
terá sido a maior e mais sublime de todas as que tocaram a face 
deste planeta! 

 

 

De fato, a religião Cósmica do Deus Universal, assim como 
preconizada por Akhenaton, era por demais adiantada para o seu 
tempo, como ainda hoje estaria milhares de anos à nossa própria 
frente. Lamentavelmente temos visto que as armas e os interesses 
escusos sempre tiveram a força suficiente para fazer um povo 
aceitar qualquer fé e qualquer governo, por mais absurdos e 
temerários que possam ser. No seu tempo, o imortal faraó detinha o 
poder temporal do império mais rico e também dos exércitos mais 
fortes e temidos da antigüidade. Em nenhum momento, porém, 
deles se utilizou para propagar ou mesmo impor a sua doutrina. 
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Poderia, através de um simples gesto e da sua vontade real, ter se 
utilizado também do sangue e da violência para castigar e reprimir 
os seus opositores, ou mesmo aqueles que recusavam os seus 
ensinamentos. Mas não foi assim! 

 

Ao contrário, deixou-nos a sua última mensagem: 

 

“O Reino do Eterno não pode ser colocado dentro dos 
limites terrestres., O medo, o ódio e a injustiça voltarão a reinar e 
os homens sofrerão realmente. Seria melhor não ter vindo para 
que visse todo o mal que há sobre a Terra. Os exércitos podem 
destruir os Templos de Deus,  pedra por pedra. Os sacerdotes 
podem apagar o Nome Dele de todos os monumentos. Mas para 
destruir Deus, terão que arrancar todas as estrelas do céu e até 
mesmo o próprio céu para destruir seu Verbo” 

 
Assim, com a partida dos grandes sábios atlantes, pela 

primeira vez a Sagrada Luz se extinguiu na Terra. A ascensão de 
Akhenaton foi a segunda. E, pela terceira, o mundo novamente 
entrou em trevas quando perdemos aquele que foi O Maior de 
Todos os Mestres: 
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          Busto de Akhenaton, faraó da XVIII Dinastia 

Egípcia, considerado. Como a Primeira Personalidade da Nossa 
História, ao  lançar para a humanidade as primeiras bases do 
Monoteísmo. 
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JESUS, UM EXTRATERRESTRE                                   
AS PROVAS PELO SANTO SUDÁRIO 

 

 

 

 

Cristo, certa vez em pregação, afirmou: “Na casa do meu 
Pai há muitas moradas”. E quem teria sido verdadeiramente essa 
personagem maravilhosa que um dia tocou este mundo e 
estabeleceu uma doutrina que, embora tenha sido totalmente 
deturpada ao sabor dos mais diversos interesses,  transformou de 
forma radical os conceitos espirituais e  religiosos da humanidade? 

 

O Santo Sudário, o manto sagrado que teria envolvido o seu 
corpo após a pretensa morte através da crucificação, pode se tornar 
nos dias de hoje a maior das evidências quanto à sua já suspeitada 
origem extraterrena! 

Efetivamente, as circunstâncias associadas à sua vinda ao 
mundo não foram de todo devidamente esclarecidas. Começando 
pelo nascimento através de uma mulher virgem, até a bizarra 
“estrela” que guiara os Reis Magos em direção à manjedoura, bem 
como certas passagens enigmáticas das suas vida e obra, sempre 
aliadas à presença de criaturas “muito luminosas” – geralmente 
qualificadas com anjos -, fizeram com que os pesquisadores de 
mentalidade aberta passassem a analisar os fatos com a necessária 
perspicácia. 

 

Na verdade, temos como documentação informativa apenas 
os livros bíblicos do Novo Testamento, já que as provas físicas 
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parecem ter sido perdidas com o tempo. Contudo, restou-nos 
apenas uma delas, a qual tem sido objeto das mais diversas 
controvérsias. Precisamente o manto de linho que servira de 
proteção ao corpo do Nazareno e que atravessou longos períodos da 
História, sempre motivando disputas religiosas e políticas, servindo 
mesmo de pretexto para a realização das chamadas “guerras-
santas”, promovidas pelos cruzados e sob o patrocínio da Igreja 
Católica. 

 

Objeto de reverência pelos fiéis, já houve quem contestasse 
a sua autenticidade rotulando-o como uma simples e grosseira 
fraude. Visando a eliminar de uma vez por todas com esses 
questionamentos, a Igreja Católica concordou em cedê-lo 
provisoriamente aos técnicos da NASA (Administração Americana 
de Ciência e Espaço), para que, por intermédio da suas sofisticada e 
moderníssima aparelhagem, fosse analisado e devidamente 
autenticado. 

 

A coisa ficou meio em sigilo, mas foi o notável escritor J. 
Benitez quem pela primeira vez denunciou ao mundo, e também 
aos demais pesquisadores, aquele que seria a mais espantosa 
evidência do século XX: 

 

Através de um elaborado e avançado equipamento 
denominado VP8, o qual inclusive foi utilizado para fins de análise 
espectográfica das fotografias obtidas pelas sondas espaciais na 
superfície do planeta Marte, os técnicos da NASA ficaram 
perplexos ao se depararem com os resultados das pesquisas: 

 

O VP8 atua através da decomposição de uma imagem 
qualquer em milhões de pontos. Cada um desses pontos, por sua 
vez, é decomposto em três unidades. Assim, por intermédio de uma 
tecnologia de altíssima resolução, pode ser localizada a posição de 
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cada ponto no conjunto, bem como a intensidade luminosa da 
imagem por ele formada! 

 
Portanto, torna-se perfeitamente possível ser analisada a 

antigüidade do objeto examinado mediante precisa datação 
histórica, além de ser demonstrada com absoluta exatidão todas as 
nuances da sua composição. 

 
Dessa forma, os primeiros teste acabaram de vez com todos 

os questionamentos: O Santo Sudário é autêntico e a sua idade 
remonta realmente aos tempos bíblicos. Por sua vez, a imagem nele 
retratado de fato gravara a figura de um corpo humano. As 
manchas, por sua vez,  efetivamente foram causadas pela perda de 
sangue e os respectivos ferimentos puderam ser perfeitamente 
identificados no conjunto. E até mesmo o pólen de certas flores que 
eram abundantes naqueles tempos pôde ser detectado nas entranhas 
do tecido! 

 
Um material, diga-se de passagem, além de autêntico 

muitíssimo bem conservado e que chegou mesmo a despertar os 
interesses de um grupo religioso e paracientífico, situado em 
Berkley, EUA, quando em novembro de 2000 se propôs, através de 
um projeto denominado Second Coming (Segunda Vinda), quem 
sabe repetindo de forma inversa uma experiência genética que 
talvez tenha ocorrido há milhares de anos,  a retirar do Santo 
Sudário uma das células do corpo de Jesus, nele presentes, e inserir 
o seu respectivo DNA no óvulo de uma mulher virgem, de modo a 
clonar o Nazareno, na esperança de, fazendo cumprir as profecias,  
traze-lo de volta aos nossos dias!  

 

Voltemos, porém, à experiência da NASA: 

 

 A surpresa maior evidenciou-se logo a seguir, quando os 
técnicos constataram que, misteriosamente,  aquela imagem fora 
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gravada EM NEGATIVO, assim como em um filme. E mais:  que 
não fora gravada pelo contato direto do corpo!!! 

 
E o laudo oficial assim concluiu (grifo nosso): “A imagem 

do pano é equivalente à superfície TRIDIMENSIONAL do corpo 
de Jesus”. O que, em outras palavras, vem a significar que nele 
fora utilizado uma técnica de gravação obviamente desconhecida, 
tanto naqueles tempos recuados como nos dias de hoje! E que por 
sinal chegou a envolver certos recursos altamente técnicos, 
semelhantes à  HOLOGRAFIA! 

 
Por outro lado, os cientistas da NASA concordaram que 

uma forma de radiação desconhecida marcou o tecido de 
maneira uniforme e que, com a emissão dessa força, ou 
radiação, o corpo de Jesus ficou livre e radiante! 

 
Ou seja, isso simplesmente significa que ALGUMA COISA 

que estava  em cima literalmente LEVITOU o corpo de Cristo e a 
sua intensidade luminosa foi, de fato, tão forte que conseguiu 
gravar com recursos tridimensionais a sua imagem no tecido 
envolvente! 

 
O laudo da NASA permitiu ainda concluir que a gravação 

da imagem dessa maneira somente se fez possível através da 
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE a que o corpo fora submetido 
pela tal radiação desconhecida!  

 
Deveras chocante, porém extremamente revelador. Alguma 

coisa que veio “de cima” e emitia radiações luminosas de alta 
intensidade? Sem dúvida! E parece plenamente concordar com 
aquilo que está relatado pelo cronista bíblico, precisamente em 
Lucas, capítulos 23 e 24, nos Versículos 55/56, 1 e 6 
respectivamente (Grifos nossos): 
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Mas as mulheres que tinham vindo desde a Galiléia  
foram ver o túmulo memorial e como o corpo dele estava deitado. 
E voltaram para preparar aromas e óleos perfumados... No 
primeiro dia da semana foram porém muito cedo ao túmulo, 
levando aromas que tinham preparado. Mas acharam a pedra da 
frente rolada e, quando entraram, não acharam o corpo de Jesus. 

 
Enquanto estavam perplexas sobre isso, eis que surgiram 

ao lado delas DOIS HOMENS EM VESTUÁRIOS 
RELUZENTES. Visto que as mulheres estavam amedrontadas e 
mantinham os rostos colados ao chão, os HOMENS disseram: 
“Por que estais procurando entre os mortos? Ele não está aqui, 
mas foi LEVANTADO....” 

 

 
E fica tudo bastante sutil e intensamente revelador, quando 

podemos ler, e portanto muito justamente interpretar ao pé da letra,  
precisamente em João, Capítulo 17, Versículo 16, o que esse 
homem  que foi “levantado” certa vez disse em uma das suas 
pregações: 

 

- “Eu não sou deste mundo, assim como vocês não são” 
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 O Santo Sudário, o manto de linho que envolveu o 

corpo de Cristo, cuja imagem  foi  gravada de maneira 
impressionante através de um tipo de tecnologia  inexistente  na  
Terra! Apenas uma dentre tantas outras grandes lições nos  
ensinando que  tudo aquilo  que pensamos saber pode, 
verdadeiramente, nos cegar para a verdade. 
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NOS  MOSAICOS  DO  INEXPLICÁVEL 

 

 

 

 
Já bastante próximos do término desta nossa pequena 

jornada pelas trilhas muito sinuosas do mistério, deixamos agora, 
para reflexão do prezado Leitor, um pequeno mosaico de algumas 
outras coisas inexplicáveis que estiveram ou estão presentes em 
todos os quadrantes da Terra. Tudo isso, acredite, faz parte de um 
enorme quebra-cabeças. E cada peça deste verdadeiro e intrincado 
mosaico do insólito é contudo  muito pouco: apenas uma partícula 
muito diminuta de um todo verdadeiramente muito maior, o qual 
muitos e muitos livros semelhantes este seriam incapazes de conter. 

 
 
Vejamos, então, alguns deles: 
 
 
- A insondável e muito antiga Floresta Amazônica cobre 

grande parte do território brasileiro e escondida no seio 
das suas densas matas certamente dormem espantosos 
mistérios que talvez digam respeito a um passado 
inteiramente desconhecido do planeta Terra. No 
triângulo imaginário formado pelas cidades de Manaus, 
Santarém e Porto Velho os profissionais do ar estão 
cansados de avistar uma estranhíssima aparição, a qual 
denominam “A Cidade Fantasma do ano 3000”, ou 
ainda “A Cidade de Buck Rogers”! E a razão disso é 
bastante simples: diante dos seus espantados olhos surge 
repentinamente a impressionante imagem de edificações 
verdadeiramente pertencentes aos mais ousados sonhos 
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da ficção científica: pirâmides gigantescas, domos, 
construções hexagonais, torres muito radiantes e uma 
imensa pista longitudinal. Essa imagem surrealista, 
totalmente fora do nosso espaço e do nosso tempo, toma 
o lugar das densas florestas, como se fora uma miragem 
vinda sabe-se lá de onde, por breves lapsos de tempo. E 
não se trata de mera alucinação dos aviadores, pois 
centenas deles já a viram e se acaso não divulgam mais 
amplamente esse fato é pelo simples medo de perderem 
a suas licenças de vôo, já que podem ser considerados 
loucos ou  visionários – exatamente como aqueles 
pilotos militares e comercias que sabem da existência 
dos OVNI mas são forçados a silenciar, pois colocam 
em risco os seus empregos. Aliás, a milenar  Floresta 
Amazônica é um outro ponto notabilíssimo de 
incidência desses misteriosos objetos celestes, bem com 
de misteriosos desaparecimentos de aeronaves com os 
seus respectivos tripulantes. Mais concretamente, 
porém, em 1980 a conceituada Revista VEJA, naquele 
que foi um sensacional furo de reportagem, fotografou e 
filmou em outra região mais distante e totalmente 
inacessível (Alto Rio Negro) várias pirâmides 
gigantescas, cobertas pela vegetação. O que levou a 
revista até lá, foi uma verdadeira briga entre 
pesquisadores (inclusive Erich Von Daniken) e alguns 
aventureiros que tentavam descobrir aquilo que os 
indígenas insistentemente falavam: a existência de três 
cidades perdidas em meio às impenetráveis florestas 
cujos nomes seriam AKHAIM, AKAKOR e AKANIS – 
onde na primeira os “deuses” teriam deixado em tempos 
muito remotos um objeto por eles reverenciado e que 
naquela época voltara a entrar em operação, zumbindo 
intensamente! O certo é que ninguém conseguiu chegar 
lá pois várias expedições foram dizimadas, ou obrigadas 
a voltar,  ao tentar alcançá-las, bem como dezenas de 
outros aventureiros mais afoitos perderam as vidas 
tentando isso. Inclusive o jornalista alemão Karl 
Brugger, misteriosamente assassinado no Rio de 
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Janeiro, que estava no Brasil seguindo as pistas muito 
intrincadas que comprovavam a presença de soldados e 
altos oficiais nazistas lá por aquelas bandas, os quais por 
ocasião da Segunda Guerra Mundial estiveram 
secretamente no Brasil à procura das tais cidades dos 
deuses, ou quem sabe do tal “objeto” por eles lá 
deixado! 

 
 
- E certamente a misteriosa Floresta Amazônica ainda 

tem muito mais a revelar. Na sua parte localizada no 
Peru, o arqueólogo Gene Savoy descobriu em meio às 
matas hostis uma enorme cidade perdida, contendo as 
ruínas de cerca de 25 mil edificações, que foi em tempos 
muito recuados habitada por uma raça totalmente 
desconhecida na América do Sul. Estranhas múmias 
foram encontradas, tendo como detalhe mais 
surpreendente a coloração loura e ruiva dos seus 
cabelos! 

 
 
- E por falar nisso, também no Antigo Egito existiram 

seres totalmente fora dos padrões conhecidos daquela 
raça tradicional que habitava as terras do Nilo, pois 
algumas estranhas múmias (também dotadas de cabelos 
louros naturais) foram encontradas, sendo que algumas 
mais embaraçosas foram  secretamente removidas para 
instituições estrangeiras para “fins de pesquisas”  - 
como foi exatamente, em 1988, o caso de uma delas 
batizada como “Lady X”, cuja antigüidade estimou-se 
em 3000 anos! 

 
 

- E quando ao assunto é “múmia” é sempre importante 
lembrar que as egípcias em especial apresentam uma 
notável característica: além das refinadas técnicas de 
embalsamamento atingidas pelos hábeis artífices, alguns 
deles conseguiram a mais espantosa de todas as proezas. 
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Estamos falando que, de alguma forma,  conseguiram 
manter “vivas”, isto é, em uma espécie de suspensão 
latente, as células de corpos mortos por milhares de 
anos! A múmia de uma princesa chamada Mene, que 
viveu cerca de 332 A.C. , causou assombro aos 
cientistas no ano de 1963, justamente por essa insólita 
peculiaridade: foi transportada às pressas para uma 
unidade frigorífica da Universidade de Oklahoma 
porque estava entrando em processo de decomposição, 
tendo os perplexos biólogos constatado que as suas 
células epiteliais estavam intactas! Por outro lado, 
quando expostas às técnicas da fotografia Kirlian, 
muitas delas apresentam uma aura dotada de cegante 
luminosidade – característica somente, já sabemos,  
produzida pelos organismos vivos! E, de maneira 
incrível, isso é precisamente como já diziam aqueles 
antigos textos sagrados do Antigo Egito, quando 
afirmavam que os mumificados (ou os bem-
aventurados) viveriam para sempre. Basta, tão-somente,  
que um cientista mais ousado recupere uma dessas 
células milenares e faça uma clonagem (atualmente 
muito em voga nos meios científicos ligados às 
experiências genéticas) e de fato teremos, tal como os 
antigos magos e sacerdotes almejavam, um autêntico 
egípcio dos tempos dos faraós revivido no futuro!  

 
 
- Dizem que os piores cegos são aquele que não querem 

ver. Com de fato, algo que esteve à vista de todos por 
durante milhares de anos, tendo sido “comodamente” 
ignorado pelos cientistas e egiptólogos, foi captado 
pelas lentes da máquina fotográfica de um turista em 
visita ao templo de Ptah-Hetep, situado ao norte de 
Saqqara, também no Egito. Em um imenso mural, estão 
retratados vários egípcios reverentemente adorando e 
postando oferendas a uma estranha “divindade”. Tal 
“divindade” está retratada naquele mural de uma forma 
bastante estranha e inusual: não está mostrada de perfil, 
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como todas as imagens egípcias. Pelo contrário, está 
postada de frente, de corpo inteiro, e estes corpo e rosto 
não pertencem ao panteão dos deuses egípcios 
conhecidos... E por sinal nada mais representam que um 
alienígena do tipo gray, nos dias de hoje tão relatados 
por diversas testemunhas das aparições e contatos com 
os tripulantes dos OVNI!!!    

 
 

 

 
 
                                    A estranhíssima  “divindade egípcia”  
fotografada  pelas lentes de um   turista em  um mural de 
Saqqara,  nada mais é do  que o “retrato”  fiel de um alienígena 
do tipo “gray”. 
                                                     

 
- Por sua vez, no templo de Abydos, construído por 

Ramsés II, uma arquitrave perfeitamente conservada 
estampa para quem quiser ver, um imenso painel em 
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alto relevo cuja idade é estimada em mais de 3000 anos. 
Nele, bem visíveis, estão presentes os mais curiosos e 
inéditos  “hieróglifos” de toda a História: MÁQUINAS 
VOADORAS, incrivelmente semelhantes aos nossos 
modernos aviões de caça.... Várias delas! E isto talvez 
não seja muita novidade, pois em Saqqara, precisamente 
em 1898, os arqueólogos descobriram um estranho 
artefato confeccionado em ouro, cuja idade foi estimada 
em mais de 1000 anos, que igualmente representa os 
exatos contornos e um avião de caça. Ao que se saiba 
não existiam aeronaves na antigüidade e quem as 
reproduziu, logicamente as viu. E quem sabe não 
tenham se tratado dos nossos modernos aviões que 
misteriosamente sumiram em pleno ar,  eventualmente 
lançados em vórtices temporais que os conduziram 
diretamente, e sem quaisquer possibilidades de  retorno, 
ao passado longínquo do planeta Terra? É uma hipótese 
que merece ser devidamente considerada! 

 

 
     Estranho artefato em ouro, descoberto em Saqqara, 

idêntico a um avião de caça! 
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        Em   Abydos,  os    mais  curiosos  “hieróglifos” que  

se  conhece,  nada   mais retratam que máquinas voadoras que 
somente viriam a existir no Século XX! 

 
 
                   
- Em 1560 os registros históricos dizem que foram 

descobertas pelos espanhóis nas geleiras dos Andes 
outras cinco curiosas múmias, impressionantemente 
bem conservadas, com cerca de 10 mil anos de idade e 
de aparência tão vívidas como se estivessem apenas 
dormindo. Estavam cobertas do mais puro ouro e 
quando expostas ao tempo tiveram que ser enterradas 
em Lima, pois começavam a se decompor. O mesmo 
aconteceu muito tempo depois, em 1953, quando a 
múmia intacta e em perfeito estado de uma menina Inca 
teve que ser enterrado pois sua células começavam a 
deteriorar.  Em ambos os casos, nos seus esconderijos 
tinham sobre si um curioso símbolo de magia, 
conhecido como “o sapo nelado”, um enorme segredo 
talvez herdado do egípcios e perpetuado pelos Incas e 
que permitia  através de ungüentos secretos manter a 
elasticidade e a preservação das células, aliado, no 
caso dos Incas, à conservação através do gelo. O 
simbolismo do sapo – nosso já velho conhecido -, por 
seu turno sugere (ou melhor, afirma!) que aqueles 
corpos estariam apenas em estado de, quem sabe, 
suspensão latente – lamentavelmente interrompida pela 
profanação das suas tumbas glaciais! Hoje fazemos isso 
em alguns modernos laboratórios de criogenia, onde 
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aqueles que podem pagar os altos custos mantêm os 
seus mortos para quem sabe, em um futuro não muito 
distante a ciência  possa descobrir a cura de certas 
doenças hoje letais e traze-los de volta à vida! 

 
 
- Bayan-Kara-Ula é também um nome que merece ser 

guardado. Situadas na fronteira entre o Tibet e a China, 
em uma localidade com este nome, dezenas de 
profundas cavernas revelaram uma sensacional 
descoberta arqueológica no ano de 1965. Quase mil 
discos pétreos, com constituição mista em cobalto, 
foram encontrados por arqueólogos chineses. Esses 
estranhos discos continham ao centro um orifício, tal 
como nos antigos Long Plays, e estavam repletos de 
ranhuras espiraladas, além de estamparem misteriosos 
caracteres. Tais exemplares vibravam, como se tivessem 
sido submetidos a uma forma de eletricidade 
desconhecida, ou talvez tivessem feito parte de algum 
sofisticado circuito eletrônico. O estudo desses discos 
demandou nada menos que vinte e três anos e a 
conclusão dos trabalhos foi proibida pelo Governo 
Chinês, uma vez que os caracteres se reportavam, 
segundo o que apurou o professor Tsum Um-Nuy,  a 
naves cósmicas existentes na Terra há doze mil anos! 
Nas mesmas cavernas foram encontrados os estranhos 
esqueletos de criaturas desconhecidas, dotadas de 
reduzida estatura e cabeças desproporcionalmente 
grandes. O que virias a concordar com as velhas lendas 
chinesas a respeito de uma certa raça de “anões 
pálidos” que havia “caído das nuvens” em tempos 
muito remotos. 

 
- Existiu indiscutivelmente na antigüidade um saber 

muito avançado, resquício de uma avançada tecnologia  
que por sua vez foi legada pelas perdidas civilizações. 
As antigas crônicas estão repletas de menções a certas 
“lâmpadas eternas”, ou uma espécie de luz fria de alta 
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intensidade que foi utilizada não somente pelos egípcios 
como também por vários outros povos. Plutarco, um 
historiador sério, relata que no Século I  esteve diante de 
uma “lâmpada perpétua”, instalada no santuário de 
Júpiter-Amon, onde os sacerdotes lhe disseram tratar-se 
de uma luz perene, cuja água e o vento jamais 
conseguiriam apagar! Santo Agostinho, sério cronista e 
historiador cristão, também esteve diante de uma delas 
no templo de Vênus. O padre Régis Huc, por sua vez, 
em visita a um santuário monástico tibetano, no Século 
XIX,  também foi testemunha do funcionamento de 
outra “lâmpada inextinguível”. Outros relatos de 
historiadores reportam a sua existência na Índia, na Síria 
e na Grécia antigas. Os próprios indígenas brasileiros 
revelam que em certas cidades perdidas em meio às 
densas florestas da Região Amazônica brilhariam 
lampadários eternos. O coronel do exército Inglês, Percy 
Fawcett,  que por sinal em 1925 desapareceu para 
sempre lá pelos lados da Serra do Roncador ao procurar 
essas tais cidades, dispunha de evidências muito fortes 
de que elas seriam remanescentes da perdida Atlântida, 
talvez mesmo ainda habitadas! 

 
 
 
- O crânio de um animal pré-histórico, precisamente um 

bisonte, descoberto na Sibéria e perfeitamente 
conservado, e que esteve soterrado por quase 70 mil 
anos, apresentava um orifício causado por uma arma tão 
poderosa que o trespassou. Segundo os cientistas, não 
resta dúvida que foi um ferimento causado por um 
projétil, talvez semelhante às nossas armas de fogo, ou 
mesmo uma arma tão potente quanto o laser. E não é 
todavia o único. No British Museum existe um outro 
exemplar pré-histórico atravessado por nada menos que 
dois orifícios idênticos. Em Antelope Springs, Utah, 
EUA, uma pegada humana fossilizada esmagou um 
inseto pré-histórico que somente existiu na chamada Era 
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Paleozóica, mais de 400 milhões de anos atrás. Estudos 
comprovaram que os eventos foram simultâneos, ou 
seja, quem incrivelmente usava BOTAS naqueles 
tempos tão recuados, cujas perfeitas ranhuras ficaram 
estampadas no terreno, esmagara propositadamente o 
inseto! Por outro lado, em 1961 mineradores acharam 
no pico de uma montanha da Califórnia um curioso 
objeto profundamente encravado nas rochas.  Aderidos 
a ele, fósseis de conchas pré-históricas comprovavam a 
sua remotíssima antigüidade. Examinado por 
boquiabertos cientistas e geólogos, o tal objeto nada 
mais era que uma haste metálica, revestida por 
isoladores circulares semelhantes à porcelana, porém de 
natureza e composição totalmente desconhecidas na 
Terra. Moldados por um outro tipo de revestimento 
metálico hexagonal, a corrosão do tempo também  não 
impedira que fossem destruídos os seus respectivos 
plugs de encaixes, um na parte superior e outro, um 
pouco danificado, na extremidade inferior. Possuindo 
notável semelhança com as nossas modernas velas de 
ignição, porém de tamanho muito maior, comprovou-se 
que o objeto artificial tratava-se de um 
CENTELHADOR que há cerca de 500 mil anos 
atrás fez parte de uma máquina, possivelmente uma 
aeronave!      
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                           Foto do artefato encontrado dentro de  um 

geodo, cuja idade foi estimada em cerca de 500 mil anos. Quem 
usava velas de ignição, ou centelhadores nestes tempos tão 
recuados? 

 
 
 
 
 

- E o que dizer de um estranho esqueleto que foi 
encontrado em Vladimir, URSS, perfeitamente 
conservado e cuja idade foi avaliada em cerca de 35 mil 
anos?  Foi classificado pelos cientistas como “um 
caçador pré-histórico de mamutes”, porém havia 
algumas coisas nele que não correspondiam aos tratados 
convencionais de paleontologia: em primeiro lugar, não 
era absolutamente um “homem-macaco”. Muito pelo 
contrário, era alto e, de acordo com a sua conformação 
óssea, muito ágil, e ainda por cima tinha ainda um 
crânio exageradamente prolongado. Em segundo lugar, 
para total  desespero dos pontífices conformistas, o 
longo tempo foi incapaz de destruir os fragmentos da 
ROUPA e dos CALÇADOS que vestia, 
confeccionados em uma estranha espécie de pelica! 
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                   Pois é.... Há 35 mil  anos atrás  os “homens-

macacos” usavam   calçados e ainda por cima ROUPAS, cujos 
fragmentos são perfeitamente visíveis nesta foto. A quem os 
teóricos e os conformistas, aqueles que nos  impingem  velhas e  
carcomidas teorias  sobre a  suposta evolução do  homem, desde 
os primatas aos “homens abrutalhados”,  pretendem enganar? 

 
 
 
 
- Na Pensilvânia, em 1880, precisamente no Condado de 

Bradford, foram encontrados estranhos túmulos 
contendo esqueletos cujos crânios eram dotados de 
protuberâncias naturais que lembravam chifres, situados 
sob os arcos ciliares e com cerca de cinco centímetros 
de comprimento. Tais esqueletos mediam mais de 2 



257 

metros de altura e o curioso achado foi encaminhado ao 
Investigate Museum da Filadélfia, de onde, segundo a 
versão oficial, vieram a “desaparecer”. 

 
 

- Também “desaparecidos” misteriosamente foram os 
esqueletos gigantes (cujas alturas oscilavam entre 1,80 a 
3 metros) encontrados na caverna Lovelock, em 1911, 
onde igualmente os estupefatos mineradores 
encontraram uma estranha múmia com 2 metros de 
altura e dotada de uma descomunal cabeça. 

 
 

- A Bíblia, certamente um registro de fatos históricos,  
nos diz que em tempos muito recuados existiram 
gigantes na Terra. E isso parece ter sido a mais absoluta 
verdade, pois no Equador estiveram guardados durante 
mais de 30 anos,  por um padre católico, os restos 
fossilizados de um estranho esqueleto cuja altura era 
precisamente SETE metros. Tal achado, proveniente da 
província de Loja e de um lugar sugestivamente 
denominado pelos indígenas de “Changaiminas” (que se 
devidamente traduzido significa “cemitério dos 
deuses”),  foi levado para o Instituto Smithsonian para 
análises e, como sempre,  não se soube mais do seu 
paradeiro. 

 
 

- Talvez no Peru, precisamente no deserto de Ocucaje, em 
um local chamado Ica, foram descobertas em 1969 pelo 
dr. Javier Cabrera as mais impressionantes peças 
arqueológicas do mundo. Nada menos que onze mil 
pedras repletas de curiosas gravações (por sinal não se 
sabe produzidas com que técnicas), datadas de um 
período que antecede à nossa história em 13 milhões de 
anos, mostrando nitidamente estranhas criaturas de uma 
avançada civilização, muito versada em vôos espaciais, 
Astronomia, Medicina, Zoologia e outras ciências! 
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Essas pedras mostram inclusive mapas celestes e ainda 
outros, bastante precisos, do globo terrestre, inclusive 
contendo os perdidos continentes da Atlântida e 
Lemúria  - bem como certos mapas de um planeta que 
decididamente não é a Terra! Em outras, cirurgiões 
fazem cesarianas, transplantes de coração, trepanações e 
transfusões de sangue! Dentre diversas insólitas 
curiosidades, astrônomos observam o céu com seus 
respectivos instrumentos; máquinas voadoras se 
locomovem  e até mesmo animais pré-históricos 
considerados extintos foram retratados com 
impressionante fidelidade, comprovando assim as 
autenticidade e antigüidade daquelas peças, pois aqueles 
que as produziram foram inegavelmente contemporâneo 
daquelas espécies. Exames posteriores comprovaram 
que não se trata de fraude, assim como alguns negadores 
quiseram sugerir, pois a pátina era inegavelmente antiga 
e os testes do Carbono-14 não deixaram qualquer 
margem de dúvida quanto à sua idade! 

 
 

- Nosso planeta ainda não foi de todo explorado e todos 
sabemos que este nosso verdadeiro paraíso tem sido 
alvo da atração e talvez da cobiça de muitas outras 
criaturas que desde muito nos espreitam, isso com os 
mais variados propósitos. Em algumas regiões mais 
afastadas e inóspitas, já foram avistados os chamados 
animais pré-históricos que se julgava extintos, tais como 
diversos  relatos a respeito do predador alado, o 
pterodáctilo, provenientes das selvas africanas; o 
monstro do Lago Ness (inclusive já filmado e  
fotografado); serpentes marinhas; polvos gigantes e 
muitas outras gigantescas criaturas do passado. 
Contudo, existem perambulando por certas regiões 
coisas bem mais modernas, sobretudo mais apavorantes 
e  ainda por cima objetos de experiências cirúrgicas ou 
talvez genéticas monstruosas que não foram obra do 
homem! Por certo, nem todos os seres que tripulam os 
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OVNI são benevolentes. Existem aqueles que nos 
caçam, bem como aos rebanhos, para propósitos 
alimentícios e ainda outros que nos fazem de cobaias 
para experiências genéticas, misturando as duas raças, 
obviamente com propósitos sinistros e que sugeririam 
uma futura invasão do nosso planeta. Além de um 
horrendo cadáver de uma criança, fruto dessa mistura 
inusitada, e que teria sido encontrado nos destroços de 
uma nave acidentada, ao que parece essas criaturas de 
vez em quando se divertem produzindo horríveis 
hibridações rastejantes de seres humanos e monstros! Já 
foram encontradas e devidamente confiscadas duas 
aberrações como que vindas do mais horrível pesadelo. 
Estamos falando de dois seres, meio homens e meio 
crocodilos, encontrados na África e que jamais 
poderiam jamais ter sido fruto de cópulas entre animais 
e homens, pois geneticamente isso seria impossível 
(muito menos com um crocodilo. E  se fosse possível, 
quem teria coragem de se atrever a tal façanha?). Essas 
coisas do pesadelo foram verdadeiramente CRIADAS, 
segundo a conclusão dos cientistas que as examinaram e 
por sinal atestaram não se tratar de coisas deste mundo, 
porém moldadas através da utilização de uma ciência 
muito avançada, com a qual sequer podemos ainda 
sonhar! 
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                Esta verdadeira aberração, fotografada por 

Cristopher Murphy em 1993, e totalmente contrária às leis da 
natureza, foi inegavelmente  obra de uma experiência 
tecnológica e cirúrgica desconhecida na Terra! 

 
 
 
- Que o antiqüíssimo Tibet guarda os seus mistérios não 

temos a menor dúvida. Em 1959 uma missão militar 
soviética foi especialmente enviada àquele país, visando 
a procurar conhecimentos astronáuticos e sobretudo 
parapsicológicos. Essa equipe estava particularmente 
interessada em certas escrituras denominadas Kang-
gyur, que sabiam existir cuidadosamente preservadas há 
milênios nos subterrâneos secretos de Potala, abordando 
temas sobre telepatia, cápsulas do tempo, “carros dos 
deuses”, levitação e demais fenômenos metafísicos, 
tecnológicos e parapsíquicos. Nem todos puderam 
chegar às altas montanhas onde se situavam os 
santuários dos monges tibetanos, mas aqueles que 
conseguiram estiveram diretamente em contato com um 
deles, um monge muito especial, habitante do mosteiro 
de Galdan. Incrivelmente versado em Astronomia, o 
ancião era também perito em astronáutica! O velho lama 
admitiu que podia inclusive manter contato visual com 
criaturas extraterrestres e os soviéticos logo se 
interessaram pelo assunto. Contudo, apenas dois deles 
foram escolhidos e puderam participar de uma estranha 
experiência: após uma pequena preparação, ambos se 
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recolheram à pequena cela do monge, na qual um 
desconhecido aparelho emitia estranhos sons e curiosos 
ecos. O ancião tomou as mãos dos militares e 
subitamente surgiu no ambiente a incrível imagem de 
uma criatura nebulosa que, ficando cada vez mais nítida, 
mostrou ser dotada de formato humanóide, com 
membros segmentados. A estranha imagem, tal qual 
uma moderna projeção holográfica, estava imóvel e 
silenciosa, tendo diante de si uma reprodução animada 
em miniatura do nosso sistema solar, com todos os seus 
planetas conhecidos e MAIS UM ALÉM DE PLUTÃO! 
O monge tibetano negou-se a dizer de onde provinha tão 
estranha imagem, recusando-se a responder a todas as 
perguntas dos atônitos soviéticos, contudo declarou 
enfaticamente que existiria um outro planeta no nosso 
sistema e ainda  um outro satélite de plutão saído de sua 
órbita, que seriam descobertos alguns anos depois. No 
relatório oficial dos soviéticos,  um dos participantes da 
inusitada experiência  declarou que a tal figura vista por 
ambos nada tinha de terrestre e era muito real, 
impossível portanto que a fantasia humana tenha podido 
conceber algo tão estranho. Curioso? Sim, mas 
realmente 27 anos depois, precisamente em 1986, a 
Sociedade de Astronomia e Geodésia da extinta URSS 
descobriu mais dois corpos celestes além do longínquo 
Plutão, precisamente aqueles que seriam planetas, 
provisoriamente denominados de X-1 e X-2 pelo 
astrônomo Radzievsky, do Instituto de Astronomia 
Gorki!  

 
 
- Seria a nossa Terra realmente oca, como afirmou o 

almirante da US NAVY  Richard Byrd que em 9 de 
maio de 1926 e posteriormente em 1946 e 1947, 
sobrevoou os Pólos tendo avistado estranhas e enormes 
aberturas, que se dirigiam ao interior do planeta e de 
onde, assim como suspeitam os estudiosos do assunto, 
parecem de provir certos tipos de OVNI? A teoria da 
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Terra Oca, ridicularizada como sempre pelos pretensos 
sábios, teve uma espantosa reviravolta quando em 1970 
o satélite ESSA-7 – lançado pela Administração de 
Serviço de Ciência do Meio Ambiente do Departamento 
de Comércio dos EUA - obteve uma espantosa 
fotografia, numa raríssima ocasião em que o Pólo Norte 
estava sem a sua densa e impenetrável cobertura de 
nuvens: nela se vê, nitidamente, uma enorme abertura 
exatamente na região central-superior da esfera em 
que habitamos há tanto tempo e, no entanto, ainda 
nos é totalmente estranha e desconhecida! Podemos, 
de fato, pensar (e não duvidemos disso!) que até mesmo 
as calotas polares sejam um excelente disfarce para tais 
entradas onde os OVNI teriam as suas bases secretas. 
Possivelmente, em tempos muito recuados, alguma raça 
desconhecida teria feito um excelente trabalho de 
engenharia, colocando, por exemplo, por sob a espessa 
camada de gelo dos Pólos uma fantástica espécie de 
entradas móveis, as quais  periodicamente se abririam 
quando delas necessitassem. E, em complemento, 
reunindo assim o útil ao agradável, que melhor tipo de 
camuflagem natural do que  as eternas nuvens que os 
cobrem? 
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A impressionante foto obtida pelo satélite ESSA-7 
mostrando  a misteriosa abertura no  Pólo  Norte. 

 
 
 
- Nesse particular, seria importante lembrar que em 

fevereiro de 1947 uma missão militar norte-americana 
denominada High Jump, sofreu pesadas baixas em 
aviões e soldados, devido a uma “força misteriosa” que 
literalmente os impediu de se estabelecerem, ou talvez 
bisbilhotarem, por aquelas bandas, dessa feita no Pólo 
Sul. O próprio almirante Byrd, naquele mesmo ano,  
declarou a um jornal de Chicago que “resulta em uma 
verdade muito amarga admitir, mas em caso de um 
novo conflito bélico, podemos ser agredidos por 
aeronaves que têm a capacidade de voar 
vertiginosamente de um Pólo ao outro. Precisamos 
tomar medidas urgentes e adequadas para interceptar 
tais aeronaves inimigas, provenientes das regiões 
polares. Especialmente interessa e necessitamos cercar 
a Antártida com uma zona de defesa e segurança”. A 
coisa se torna mais reveladora quando se sabe que, bem 
antes disso, precisamente em 1938, os nazistas 
descobriram na Antártida, em uma local para além da 
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posição geográfica conhecida como Terras da Rainha 
Maud, uma região sem céu, com lagos e dotada de um 
acesso cujo diâmetro era de 30 milhas (cerca de 48,5 
quilômetros!). Várias equipes militares e científicas do 
Terceiro Reich foram para lá enviadas, destinadas a se 
estabelecerem, ou manterem contato com aquelas 
entidades, obviamente alienígenas, que lá estivessem 
estabelecidas – bem naquelas “promissoras” terras as 
quais denominaram de NEU-SCHWABENLAND. O 
certo é que os nazistas estiveram sofregamente  à busca 
do auxílio alienígena no Brasil, Tibet e finalmente no 
Pólo, onde parecem ter obtido algum êxito. Talvez 
bastante êxito! Sabe-se que estavam, inclusive, 
desenvolvendo um “pires voador” (baseado na 
tecnologia dos OVNI), como também a bomba nuclear, 
os caças supersônicos, os mísseis (que chegaram a 
utilizar nas bombas V-1 e V-2), foguetes para viagens 
espaciais e outras demonstrações de uma ciência 
tecnológica que não era da sua época e do seu tempo e 
que, sem dúvida alguma, foi fornecida pelos tais 
“superiores desconhecidos”, obviamente os pervertidos 
e não os verdadeiros, que tanto reverenciavam. 
Suspeitas muito fortes dão conta de que talvez ainda 
hoje os remanescentes do Terceiro Reich, controlados 
por um grupo de elite da SS mantidos ainda vivos 
através de avançadas técnicas científicas alienígenas e 
cuja denominação seria ULTRA, estariam em atividade 
precisamente no Pólo Sul, conjuntamente com os 
alienígenas do tipo grays, ou cinzas,  e, diz-se, com a 
conivência do aparato de encobrimento norte-
americano, todos associados a um certo tratado de 
cooperação Terra-Aliens, que somente atenderia aos 
seus escusos interesses e que decididamente não é nada 
benéfico para os habitantes deste pequeno planeta. Um 
verdadeiro, e além de tudo espúrio, domínio temporal 
do nosso mundo! 
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Mas, felizmente e ao que parece, naquilo que seria uma 
verdadeira luta silenciosa pela preservação da Terra, uma outra 
força, muito mais poderosa, a isso tudo se contrapõe: 

 
 

 
 
                    Antártida, Pólo Sul,  sendo  visível a  região  

conhecida como “Terra da Rainha Maud”, onde  se acredita  
estejam situadas, no interior de uma outra abertura  polar,  
instalações  controladas  por  alienígenas malévolos em  estreita  
cooperação  com  remanescentes  do  nazismo. 
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OS GOVERNANTES INVISÍVEIS DO MUNDO 
 
 
 
                                                         . 
George Olivier, historiador da V  .    .  Franco Maçonaria, 

não sem um grande conhecimento de causa, escreveu em 1823 que 
“A ciência Secreta existe desde antes da criação do globo 
terrestre e que ela foi largamente expandida através de outros 
sistemas solares”. 

 
As mais antigas tradições do nosso globo terrestre, 

notadamente a tibetana, nos falam a respeito de um Governo 
Oculto do Mundo, estabelecido em reinos subterrâneos, na 
misteriosa Agartha, ou ainda Shamballah, o qual se estenderia por 
vários acessos, ou entradas,  situados em todas as partes do mundo. 

 
Segundo essa Tradição, essas cavernas profundíssimas 

seriam iluminadas por uma estranha luz particular, a qual permite, 
assim como aquela gerada pelo sol, o crescimento de cereais, 
vegetais e frutas das mais variadas. Em Shamballah, cujas entradas 
seriam guardadas por campos de forças poderosíssimos e vigiadas 
por entidades elevadas e sublimes da quarta dimensão, onde 
habitariam os sábios e uma antiqüíssima civilização que um dia 
desapareceu da face da terra, oficiaria o Rei do Mundo - um ser 
elevadíssimo, oriundo de sistemas solares desconhecidos, com 
milhões de anos de existências e experiências! 

 
Até mesmo os indígenas brasileiros das regiões mais 

afastadas, insistem em falar a respeito de certas entradas secretas 
para uma misteriosa cidade denominada “Matatu-Araracanga”, que 
seria habitada por uma raça branca, a qual nos tempos mais 
remotos teria vindo de muito longe e onde no topo dos seus 
imensos obeliscos brilhariam luzes eternas. E muito 
principalmente a afirmação verdadeira de que aqueles que a 
procuram desaparecem para sempre! 
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Onde há fumaça há fogo, talvez mesmo fogueiras! Sabemos 

que fotografias infravermelhas secretamente obtidas por órgãos 
governamentais dos mais diversos países têm efetivamente 
mostrado  estranhas construções subterrâneas. Isso no Brasil, 
França e demais países do mundo! Tais locais revelam-se pontos 
notáveis de incidência dos chamados OVNI, os quais têm sido 
vistos entrando e saindo de certos pontos terrestres, onde também 
certos desaparecimentos inexplicáveis têm ocorrido.  

 
Saint-Yves-d ´Álveydre, foi um iniciado contemporâneo 

que igualmente revelou alguns detalhes a respeito da misteriosa 
Agartha e do governo oculto do Rei do Mundo, cuja sede naquele 
tempo situar-se-ia lá pelos lados do Deserto de Gobi, na Ásia 
Central. 

 
Porém, nos tempos modernos, alguma coisa mais foi 

revelada. E revelada por alguém dotado da mais elevada 
credibilidade! 

 
Estamos falando de Raymond Bernard, na época  Supremo 

Legado e Grande Mestre da Ordem Rosacruz para os países de 
língua francesa. Deve-se ressaltar que a verdadeira Fraternidade 
R+C é a mais antiga de toda a face da Terra. Proveniente, segundo 
a Tradição, da perdida Atlântida, perpetuou-se como uma Escola de 
Mistérios no Antigo Egito (do seu seio tendo saído inclusive 
Salomão para fundar as bases da Maçonaria), e teve como seu mais 
sublime e iluminado restaurador o faraó Akhenaton, permanecendo 
oculta porém atuante nos tempos do obscurantismo e continuando a 
sua trajetória no preparo da humanidade para uma nova era de 
discernimento espiritual e mental, através da Luz, da Vida e  do 
Amor – as três pontas do seu Sagrado Triângulo. 

 
Raymond Bernard, naquilo que classificou em um livro 

como “Encontros Com o Insólito”, por força do seu elevado ofício 
era obrigado a percorrer vários países do mundo. E em alguns deles 
teve aquelas que seriam as mais importantes experiências da sua 
vida: 
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Em agosto de 1966, manteve encontros diretos com  seres 

que até então desconhecia e que são, de fato, os componentes do 
verdadeiro Governo Oculto do Mundo! E como os tempos já estão 
quase maduros, teve autorização para fazer essas espantosas 
revelações (grifos e comentários entre parênteses nossos, naquelas 
partes mais reveladoras e sutis): 

 
- Existe um Alto Conselho, que nada tem a ver com 

políticas e assuntos econômicos, e o nome Agartha já 
não é mais conveniente. O nome secreto do Governo 
Oculto do Mundo é A.... (somente conhecido por um 
pequeno número) e este Alto Conselho é constituído por 
12 membros, conhecendo o último ponto que este 
mundo atingirá em sua evolução. O seu papel 
fundamental é trabalhar para que cada etapa de cada 
ciclo esteja concluída no tempo determinado, podendo 
apressar ou retardar as circunstâncias necessárias para 
isso! 

 
- Acima dele existe um Alto Conclave, de permanência 

invisível. 
 

- O chefe do Alto conselho é o REI DO MUNDO, cuja 
sabedoria e universalidade  são totais, sendo dotado de 
compreensão absoluta. Muito embora verdadeiramente 
o seja, não usa o título de rei mas é conhecido como 
MAHA, o qual periodicamente se reúne com o Alto 
Conselho, que por sua vez não considera a existência 
dos diversos países da Terra mas, sim,  de um só mundo 
como um todo. 

 
- Esse Alto Conselho é o primeiro elo visível do conjunto 

hierárquico cósmico e tem por missão cuidar do 
desenvolvimento harmonioso da humanidade como 
sociedade organizada, ao longo dos diferentes ciclos 
previstos desde tempos imemoriais. Sendo o cume 
hierárquico da humanidade e encarregado de uma 
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missão de cima, representa o ponto de junção entre o 
plano superior e o visível, transferindo de certa forma 
para um grau mais elevado a necessidade daquilo que 
sentem cá por baixo. 

 
 
- O Alto Conselho de A.... sabe que há em todo o 

Universo, em todas as escalas, concordância perfeita e 
que no dia em que o indivíduo, assim como a nossa 
humanidade, se conformarem com as Leis Universais, 
todos os problemas serão resolvidos e a história deste 
planeta se concluirá. Muito embora respeite o livre 
arbítrio dos habitantes da Terra, sem que possa por isso 
restringi-lo, não poderão impedir que em razão dele 
catástrofes sejam produzidas por culpa da sua 
humanidade. Porém dispõe de certos meios para 
intervir quando necessário, os quais não podem ser 
inteiramente revelados. 

 
- Apesar das fraquezas humanas, das guerras, da 

ignorância e da miséria, coisas que este Conselho 
trabalha para evitar, ele dispõe de poder, mas deixa-o na 
reserva. Esse poder é a possibilidade de fazer agir todas 
as forças cósmicas e naturais, se for necessário, para 
impedir a Terra de ir a extremos tais que o Universo, 
do qual ela faz parte, tenha perturbado o seu 
equilíbrio fundamental. Se tal eventualidade devesse 
produzir-se, mais valeria, na verdade, que este 
planeta se tornasse um astro morto! 

 
 
- E (vejam só!), o Alto Conselho dispõe da Terra. Dispõe 

do interior da Terra, da superfície e da atmosfera que 
a envolve! 

 
- A sua Tradição é preservada desde a origem, sem 

alteração alguma e os documentos a ela inerentes, obras 
e bens superam a compreensão humana. São registros e 
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arquivos muito bem guardados e preservados. E nada 
neste planeta poderia destrui-los; tampouco regime 
algum poderá impedir que sejam consultados in loco. 

 
- Prevendo desde aquela época o fim do bloco comunista 

com a extinção da URSS, o que de fato veio a ocorrer 
muitos anos depois, a maior preocupação futura desse 
Conselho foi manifestada  a Barnard com relação a um 
confronto de ideologias, que poderá causar o conflito 
entre o Ocidente e o Oriente, enfim a metade do globo 
contra a outra. Um perigo real que pode levar ao fim 
prematuro deste planeta! (E isso está mesmo ocorrendo 
nos dias atuais!) 

 
- Esse Alto conselho está também em estreita relação com 

o sagrado Colégio que, na Terra, tem por missão cuidar 
da permanência do pensamento religioso no sentido 
exato do termo e da  perpetuação do conhecimento 
reservado, aquele que é destinado ao pequeno número 
cujo mérito foi demonstrado. (Obviamente, 
acrescentamos nós, as poucas e raras Sociedades 
Secretas e Fraternidades Iniciáticas autênticas, que 
ainda permanecem puras na sua Sagrada Essência, 
detentoras portanto dos poderes temporais, espirituais, 
tradicionais e iniciáticos, legitimamente outorgados e 
constituídos - isentas da usurpação por parte dos 
materialistas e aventureiros) 

 
Dentre muitas outras surpreendentes revelações, a maior de 

toda viria depois, quando Barnard foi convidado a assistir a uma 
das reuniões do Conselho de A....: 

 
Foi em Istambul, em um antigo castelo, situado bem longe 

do centro da cidade em um lugar quase que deserto. Em uma 
imensa sala abobadada, intensamente clara, uma grande mesa com 
símbolos desconhecidos sobressaía. Lá existia um pedestal e sobre 
ele uma pequena pirâmide com cerca de 20 centímetros de altura. 
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Sem qualquer fio ou ligação, dela vinha a intensa claridade! 
Diante da sua total perplexidade, de um dos membros daquele 
Conselho partiu a explicação: - trata-se de uma forma moderna de 
iluminação que, no futuro, será comum no mundo. Sua luz é 
produzida por uma espécie de desintegração do átomo no vácuo, 
mas na escala infinitesimal. Imagine uma explosão atômica normal 
e suponha que, no momento em que se produz a claridade tão 
fulgurante quanto a do sol, cheguemos a perpetuar o que se produz 
na ocasião sob o vácuo, daí resultaria a luz perpétua no lugar da 
explosão....Entretanto é tão fácil construir esta lâmpada quanto 
uma de suas lâmpadas elétricas. Basta saber!  

 
E durante a tal reunião, à qual Barnard somente pôde 

assistir às preliminares,  logo depois que o dirigente emitiu um som 
em palavras desconhecidas (algo que parecia uma estranha mistura 
de vogais sem quaisquer consoantes), no que foi imediatamente 
seguido pelos demais, Barnard ficou ainda mais perplexo ao ver 
que todos os membros daquele Conselho (no entanto dotados de 
aparências humanas),  se comunicavam intensamente sem contudo 
emitirem quaisquer sons ou  palavras! E além disso, uma estranha 
vibração azulada tomava conta do recinto!  

 
Barnard descreve que aquilo que via, sem no entanto nada 

compreender, se tratava de uma estranha “troca”. Tudo, segundo o 
que escreveu, perdia a noção de espaço e de tempo naquele 
ambiente extraordinário e o Grande Mestre R+C, apesar de todo o 
seu imenso conhecimento iniciático, sentia-se perdido em meio a 
tantas maravilhas que decididamente não faziam parte do nosso 
mundo e do nosso tempo! 

 
Pois é! Pirâmides irradiante de um tipo muito especial de 

luz que serão comuns no nosso futuro; E além de tudo uma luz 
muito intensa, semelhante àquelas existentes nos interiores dos 
OVNI; seres que dispõem da Terra, do seu interior e, acreditamos 
que muito principalmente da nossa atmosfera. Que comandam e 
podem mesmo intervir nos acontecimentos de acordo com a sua 
vontade. Que além de tudo se comunicam sem palavras. Que 
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exercem missões “de cima” e ainda detêm o poder de tornar este 
planeta um astro morto, se assim o desejarem..... 

 
É tudo mesmo como um dos líderes daqueles estranhos 

personagens do Conselho de A.... dissera a Barnard nessa ocasião, 
e cujas sábias palavras deixamos como uma espécie de brinde para 
a meditação do prezado Leitor: 

 
 
- O progresso da civilização material pode levar 

algumas pessoas a pensar que nada mais há a 
descobrir e que cada polegada do planeta é conhecida. 
Que erro! Tanto pelo passado e talvez ainda mais que 
no passado, o mundo é um mundo de segredo e um 
mundo de mistérios. 
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Sim, um mundo denso de mistérios! Desconhecemos 

ainda  muitas coisas  espantosas  que nos cercam. Os próprios 
oceanos são um enigma. Essa serpente marinha,  um animal  
dês conhecido, foi fotografada na costa da Austrália pela 
tripulação de um pesqueiro. Da mesma forma, já foram 
avistados outros animais pré-históricos que se  consideravam 
extintos, tanto na terra como no mar. Como podemos duvidar 
do inexplicável? 
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E P Í L O G O : 
O TERRÍVEL MISTÉRIO DA ROSA 

 

 

 

Dispõe O Eterno Escriba e,                                                                                      
havendo escrito, a folha vira.                                                                                       
E não há ciência ou devoção                                                                                      
Que apague uma linha.                                                                                       
E não há pranto sofrido que 

                                                                                      
Risque uma palavra.                                                                                      
Ah, todo choro é vão! 

                                                                                      
(RUBAYAT) 

   

                                                                                                          

 

 

 

 
Pode o simples simbolismo velado de uma flor guardar um 

dos maiores mistérios iniciáticos? A resposta é SIM! E já que os 
tempos se fazem quase maduros, para finalizar as páginas deste 
livro, vamos fazer a sua integral e espantosa  revelação, 
complementando assim aquilo que o notável escritor, e também um 
iniciado, Robert Charoux (inegavelmente um mestre do Realismo 
Fantástico), certamente teve autorização, ainda que parcialmente, 
para divulgar na década de 60 : 
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A Rosa,  a mais sublime dentre todas as flores da natureza, 
já era venerada nos tempos da perdida Atlântida e teve essa 
veneração perpetuada pela grandiosa civilização do Antigo Egito. 

 

Esotericamente e por excelência, ela simboliza os mais 
profundos segredos guardados. Desde aqueles tempos recuados, e 
também por toda a Idade Média ocasião em que prevalecia o 
obscurantismo, um ramo de rosas colocado sobre uma mesa 
significava que os participantes de uma conversa estavam sob a 
condição de sub-rosa e que através de um sagrado e inviolável 
compromisso, nada do que fosse ali tratado deveria transpirar, sob 
o risco de sujeitar o infrator à MORTE! 

 

Assim sendo, durante um passado remoto, antigos Mestres 
Rosacruzes propuseram ao seus discípulos, para desenvolvimento, 
o seguinte axioma esotérico: 

 

“Somente a água pura da verdade nos conduzirá à 
compreensão do mistério superior da Rosa”. 

 
Essa frase, aparentemente simples e inocente, atravessou 

milênios sem conta totalmente incompreendida, porém guardando 
consigo um dos maiores, senão o maior e mais terrível de todos os 
mistérios sagrados! 

 

Esse profundíssimo mistério por ela velado, e que por sinal 
NOS DIZ RESPEITO, ou seja à humanidade do Terceiro Milênio, 
somente foi compreendido por uns poucos e verdadeiros iniciados 
quando na década de 60 os cientistas franceses revelaram à 
perplexa comunidade de sábios o resultado espantoso de uma 
pesquisa que fora levada a efeito, envolvendo uma simples 
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composição de elementos, sempre presentes no nosso dia-a-dia e 
que é denominada ...ÁGUA! 

 

Essa inusitada experiência constatou que o H2O sintético, 
isto é água comum, produzido em laboratório pela simples adição 
dos elementos que entram na sua composição (partículas de 
Hidrogênio e Oxigênio), desde que não exposta à radiação 
eletromagnética e vivificante do sol – assim como ocorre na 
natureza - é sinônimo de MORTE, uma vez que se transforma no 
maior e mais poderoso de todos os venenos, onde nenhuma forma 
de vida poderá se desenvolver e que também NENHUM recipiente 
poderá conter devido à sua elevada potencialidade de corrosão e 
dissolução. Enfim, o mais poderoso de todos os ácidos! 

 

Aqui, portanto, temos a primeira parte do nosso enigma: em 
síntese, ÁGUA PURA = MORTE. 

 
Mas existe uma segunda parte, passemos a ela: 

 
Também a VERDADE, quando se situa no plano das 

emoções, fraquezas e paixões dos homens, pode significar a 
MORTE daquele que se atrever a pronunciá-la. Cristo, Ghandi, 
Akhenaton, Luther King, John Lenon, Kennedy e outros tantos 
mártires pagaram muito caro quando tentaram levar a verdade e a 
compreensão aos homens. Mesmo nos dias de hoje,  os cientistas, 
os políticos, alguns meios religiosos e sobretudo iniciáticos sabem 
muito bem disso, pois NEM TUDO pode ser revelado às massas, 
sob pena de severos riscos. 

 

E por ser extremamente lógica, qual é mesmo a maior e 
única verdade  de toda a vida senão a morte? A alma, quando 
imersa na matéria, morre para a vida superior. A verdadeira vida 
não é absolutamente a da matéria mas, sim, a do espírito. Sócrates, 
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o grande filósofo grego, e outro que pagou caro por tentar divulgá-
la, afirmava que para conhecer a verdade, todo homem sadio, todo 
filósofo, deveria se esforçar para morrer um pouco mais cedo! 

 
A morte, por sinal, está constantemente ao nosso lado, 

desde que pela primeira vez abrimos os olhos para este mundo. 
Jamais alguém, por mais sábio que tenha sido, pôde saber qual 
seria o seu último dia, o seu último minuto, ou mesmo o penúltimo 
segundo que antecederia à sua inevitável chegada! 

 

Assim, de posse da segunda chave desse enigma 
(VERDADE também igual a MORTE), sigamos ao seu terceiro 
ponto:  

 

A ROSA, por sua vez a mais bela dentre todas as flores, traz 
consigo um elevadíssimo simbolismo, tanto no plano esotérico 
quanto no exotérico: ela jamais se reproduz por intermédio de 
sementes. Quando em vida – e pouca gente sabe disso! - é apenas 
um botão. Nessa condição, Ela se fecha sobre o seu próprio 
coração, o seu íntimo, guardando toda a sua beleza em sublime 
introspecção. Finalmente, quando se abre à luz, irradiando todas as 
suas cores e matizes, revelando toda a sua esplendorosa beleza e 
espargindo o seu suave perfume... terá chegado a hora da sua 
morte! 

 

Por conseguinte, constatamos naquela antiqüíssima e 
misteriosa frase que a morte fecha um triângulo, uma forma de 
manifestação, qual seja: 

 
Somente a água pura (MORTE) da verdade (MORTE) 

nos conduzirá à compreensão do mistério superior da Rosa 
(MORTE)! 
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E para adensar ainda mais esse mistério, os antigos 
alquimistas completaram o desenvolvimento dessa sentença com 
um outro axioma: “A Grande Obra, para ser consumada, exigirá 
a regeneração pela ÁGUA PURA”. 

 
Começamos, neste ponto, a entender o terrível sentido 

desses dois antigos axiomas, pois sabemos que foi exatamente na 
década de 60 – quando então os cientistas do Instituto Pasteur 
divulgaram os resultados da experiência com a água-pura - que o 
nosso pequeno planeta, juntamente com o sistema solar do qual faz 
parte, ao cumprir a sua trajetória espiralada pelo Universo, 
ingressou na faixa vibratória de AQUÁRIO, precisamente a era que 
marcará a TRANSIÇÃO (esotericamente sinônimo de MORTE) da 
ÁGUA para o AR... a passagem da matéria para o ESPÍRITO! 

 
Enfim, a MORTE DE UMA ERA para o surgimento de 

outra! 
 
Assim, fica bastante claro e evidente: para ocorrer essa 

GRANDE OBRA – de uma maneira ou de OUTRA! - deverá 
ocorrer a regeneração pela Água Pura...A MORTE da 
civilização decaída e materialista para que possa haver o 
retorno do espírito e da Sagrada Luz que um dia se extinguiu 
na Terra! 

 
Nos nosso céus, desde muito, estão presentes naves e seres 

encarregados de vigiar. Ainda outra vez o inevitável fim da espécie 
pervertida já se manifesta pelas convulsões sociais, pelas guerras, 
pelas epidemias e notadamente através das justificadas revoltas da 
natureza violentada. Nada impede, contudo, que uma outra espécie 
de justiça, mais forte, eficaz e sobretudo drástica, venha um dia 
qualquer a se fazer presente. 

 
Mas não seria isso algo verdadeiramente urgente e até 

necessário? O sofrimento ensina ao homem a encarar a vida sob a 
ótica de um prisma muito mais exato. Esse tem sido, infelizmente, 
o caminho escolhido pela humanidade desde as mais remotas eras. 
Aquário, a era da síntese e da sublimação do espírito, sob a égide 
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da natureza e das Leis Superiores, forçosamente promoverá, DE 
UMA MANEIRA OU DE OUTRA,  o batismo através da ÁGUA 
PURA, bem como a regeneração através da VERDADE! 

 
Como, enfim, a MORTE é a maior VERDADE de toda a 

vida e desde que essa verdade é representada pela perpetuação, 
uma contínua transformação, seja através da evolução ou 
lamentavelmente pela involução,  haverá sempre, por força de uma 
Lei inexorável, a promessa de um novo renascimento. E por uma 
simples questão de justiça, a matéria dissoluta será o anátema para 
os materialistas e o Éter representará a glória, o sublime troféu para 
os  espíritos puros! 

 
E, certamente, através da regeneração completar-se-á então 

a GRANDE OBRA, surgindo assim a cristalização do distante 
sonho acalentado pelo amado Akhenaton, do Egito;  por Jesus, O 
Nazareno e muitos outros iluminados, quando todas as criaturas da 
Terra, os verdadeiros e poucos Filhos da Luz,  serão irmanadas a 
todos os demais seres sensíveis que povoam a Inefável Criação do 
Absoluto; praticando sob todos os aspectos o maior e mais sublime 
de todos os sentimentos que é precisamente o amor. 

 
O tempo tão sonhado e esperado em que, por fim, a 

VERDADE prevalecerá e já não mais será sinônimo de morte mas, 
sim, de VIDA! A abençoada Era na qual a criatura humana, após 
redimida e liberta de todos os grilhões, comungará com as benesses 
da natureza, ascendendo a outro degrau, situado uma Oitava de 
evolução acima. 

 
O preciso momento que marcará o retorno pleno dos Irmãos 

Luminosos, desde muito distantes e afastados, que voltarão 
finalmente para nos abraçar e também amar. 

 
Então, quando isso vier a ocorrer, todo o cintilante Universo 

Vivente regozijar-se-á pois a LUZ, a VIDA e o AMOR, desde 
muito esquecidos, voltarão a brilhar em um dos seus inúmeros 
recônditos: 
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Pois precisamente ali, naquele pequenino ponto perdido em 
meio à vastidão estrelada, terá ocorrido, assim como era no 
Princípio, o mais sublime de todos os reencontros: 

 
Através da Justa e Perfeita compreensão da única e maior de 

todas as religiões – a Religião Cósmica, Universal - o habitante do 
planeta Terra terá, enfim, sob o signo da Era da Rosa, reencontrado 
o seu Perdido Horizonte: O Horizonte Perdido do homem, que é 
DEUS! 
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