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Editorial 

A Nebulosa de Hélix (a Hélice), também conhecida como Olho de Deus, fica localizadana
constelaçãodeAquárioefoidescobertaporKarlLudwigHardingcomdataçãooficialde1824
(porém provavelmente já havia sido observada antes disso). É uma das nebulosas mais
próximas da Terra, a apenas 700 anos-luz ou 215 parsec. O Olho de Deus em si é um
símbolo conhecido no ocultismo e tem diversas formas,como um olho envolto em nuvens
como a nebulosa, ou um olho dentro de um triângulo. Aparece para diversas pessoas ao
longo da história da humanidade, trazendo insights sobre os planos elevados e o próprio
funcionamentodenossouniverso. 
E o primeiro semestre de 2021 foi rico em descobertas sobre ouniverso!Imagenstrazidas
por sondas, detalhamentodacomposiçãodeplanetas,tudoissonosajudacadavezmaisa
entender o nosso entorno e saber sobre a vastidão do cosmos. Nesta quinta edição da
Revista Xaoz iremos falar sobre osprincipaistrabalhosjápublicadoscomteordeocultismo
“cósmico”, passeando entre a abordagem científica eaabordagemmetafísicaaodescrever
objetosvoadoresnãoidentificados,alienígenas,divindadeseoutrosplanetas. 
Desde já, adiantamos que esta podeseraúltimaRevistaXaoznesteformato.OCaosestá
em constante mudança, e pode ser que venha por aí uma versão repaginada do nosso
compiladodeconhecimentomístico,nospróximosmeses!Quemviver,verá. 

Boaleitura! 
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OcultismoCósmico 
EntreaUfologiaeaEspiritualidade 


ObjetosVoadoresNãoIdentificadoseAlienígenastêmfeitopartedoimagináriopopulardesde
quandosetemnotícia,eéfácilperceberoporquê:quandonãoseidentificaumobjetovoador,
ou quando se encontra com alguém que vem de fora do país, há um mistério envolvido, e
tenta-se chegar a respostas sobre o que eram. Há diversos relatos registrados desses
avistamentos, eteoriastêmsurgidoparaexplicá-los,variandoprincipalmentequantoaoplano
ouadimensãodaqualestesseresvêm. 
Existem três principais explicações levantadas por autores ao longo da história para tais
fenômenos: 
1)sãosímbolosparaconteúdosmentais 
2)sãoseresdoplanoastraleoutrosplanosnãofísicos 
3)sãoseresfísicosdeoutrosplanetasquesemovempeloespaço-tempo 
Decertaforma,porém,asexplicaçõessecombinamefrequentementecompartilhamconceitos
umas com as outras. De Jung a Guy Tarade passando por Zecharia Sitchin, os autores
tentaramreinterpretarmitologiaseinterpretarosfatosdentrodeescoposcoerentesecomum
fiocondutorquefizessesentido. 
Neste
artigo,
vamos
falar
principalmente das teorias que
associam
Deuses a antigos
Astronautas, com foco nas que
abordam os Anunakis e a antiga
Suméria. Cabe ressaltar que estas
teorias não devem ser levadas em
conta
necessariamente
como
tentativas de chegar a umaverdade
científica, mas sim como narrativas
metafísicas, simbólicas, que podem
ou não ter tido influência no mundo
físicosegundoosautores. 

Imagem: Pakal, o grande deusdomilho,no
submundo Xibalba (réplica no museu do
OVNIemRoswell);oartefatoemsuamãoé
geralmenteassociadoaumanaveespacial. 
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SignificadodeAlieneOvni 
Antesdetudo,énecessáriosaberoqueédefatoumalienígenaoualien,eoqueédefatoum
objetovoadornãoidentificado(OVNI)ouunidentifiedflyingobject(UFO).Eosignificadonãoé
tãoempolgante:alienígenaéqualquerser“naturaldeoutropaís;estrangeiro,forasteiro”. 
Os documentos norte-americanos designam por “alien” qualquer pessoa que atravesse a
fronteira vindo de outro país, e por isso este termo pode ser encontrado muitas vezes em
relatórios oficiais. Deve-se portanto ter uma análise mais crítica ao encontrar este termo em
relatóriosdogoverno,paraqueaanáliseestejafocadarealmentenotipodecasodesejado. 
Já o termo OVNIouUFOseaplicaaqualquerobjetovoadorquenãotenhasidoidentificado.
Para os leigos,pode-seimaginaravastagamadecoisasqueentrarianestacategoria:desde
satélitesquepiscamnocéudenoiteatédronesquenãosabemosdeondevieram,passando
por estrelas que não sabíamos estarem ali e que têm nuvens passando pelafrenteotempo
todo. Porém, nos documentos oficiais, o termo é utilizado geralmente após tentativas de se
identificar o objeto voador, seja mediante uma análise visual do objeto e de seu movimento
feitaporespecialistas,ouutilizandoinformaçõesderegistrosdeaeronáutica,GPSeradar.
Sendo assim, qualquer pessoa que vem de fora de um país sem ser identificada é um
“alienígena”,equalquerobjetovoadorquenãotenhasidoidentificadoéum“ovni”.Osestudos
e as teorias da ufologia, poroutrolado,têmcomofocomaiorespecificamenteosalienígenas
que não tenham vindo do planeta Terra (extraterrestres) e os ovnis que não tenham sido
construídosporhumanosounãosejamelementosnaturais. 

SímbolosparaConteúdosMentais 
EmumacartaenviadaporJungparaumperiódicoSuíço,eledizqueentrevistoupessoalmente
algumaspessoasquefalaramsobreavistamentosdesereseobjetosextraterrestres.Eleafirma
nãosaberdeterminaraocertodoquesetratamoselementosqueforamvistos,masconfirma
quealgumacoisarealmentefoivista. 
Em seu livro“UmMitoModernosobreCoisasVistasnoCéu”,eledetalhaumpoucomelhoro
aspecto psicológico e psicanalítico que vê estar sempre relacionado aos avistamentos dos
quais teve notícia. Diz que tais visões podem ser um fenômeno comum formado pelo
inconscienteemmomentosdealtatensãopolítica,comconflitosseformandoentreospaíses,
ou mediante o sentimento de que uma catástrofe se aproxima. As visões de seres
extraterrestrestendemamostrarqueavidahumanaéapenasumadentremuitasinteligências,
queháideaistecnológicosmaisaltosaseremalcançados-comoaviageminterplanetária-e
até mesmo que pode haver um inimigo em comum, o que ensejaria a união dos povos
terrestres. 
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Objetosnaformadecírculoouanelpodemevocarosímbolodeuniãoedealiança,epodem
ser entendidos como inimigos - motivando uma união para combatê-los - ouamigos-sendo
elesmesmosquemvemoferecerajudaeformarlaços.Sendoassim,édeseesperarqueem
momentos de alta tensão política, tanto passados quanto futuros,osrelatosdeavistamentos
aumentem, uma vez que estes podem estar relacionados a fenômenos compensatórios do
inconsciente. Jung cita ainda que momentos importantes para a humanidade no passado
tambémestiveramligadosaavistamentosnoscéus,conformevistoemmuitasmitologiaseaté
mesmonaBíblia. 
Porém, Jung não exclui se tratarem de efeitos realmente físicos que tenham sido mais
observados (ou para os quais tenha sido dada maior importância) nos momentos citados, e
emboraexpliquemagistralmenteoefeitopsicológico,dizqueseriamuitoimprovávelquefosse
apenasisso. 

SeresdeOutrosPlanos 
ZechariaSitchinfoiumescritorquetentouconectardiversosmitosdeváriasculturasemuma
linha do tempo única mostrando eventos que teriam acontecido e sido imortalizados por
escribas e poetas que viveram ou ouviram falar deles. Para Sitchin, os deuses (e seres de
outrosplanos)realmentesemanifestaramnaTerraeinteragiramcomoshumanos,sendoseus
Reisemalgunslocaispontuais,sobretudonaMesopotâmiaenoEgito. 
Em uma visão complementar, detalhada nas obras espíritas de Robson Pinheiro, os seres
citadosporSitchinviveriamemoutrosplanos,notadamenteastraleetérico,esemanifestavam
emnossoplanetaemocasiõesespecíficas.Elespoderiamfazerissomudandosuavibraçãode
frequência, penetrando nas mentes dos humanos com os quaisdesejavamsecomunicar,ou
entãocriandoilusõesnasmenteshumanasparagerarmanifestaçõesauditivasevisuais. 
Para Sitchin, os diversos textos religiososqueexplicamosprimórdiosdoPlanetaTerrafalam
sobre o mesmo conjunto de eventos, apenas mudandoosnomesprópriosdevidoàtradução
entre idiomas, uma vez que as linguagens humanas se dividiram no episódio da Torre de
Babel, e que os nomes são também palavras em suaprópriaouemoutralíngua.Combase
nos textos originais, ele conecta os pontos do que para ele constitui as Crônicas da Terra,
explicandodesdeodesaparecimentodosdinossaurosatéoiníciodaquelaspartesdaHistória
que já sabemos e documentamos com precisão, e completando estalacunaqueparaelefoi
parcialmente, proposital - os deuses queriam que seus atos fossem esquecidos para que a
humanidadeestivessesempresobodomíniodeumaforçanãocompreendida. 

Seresfísicos 
Guy Tarade e Chris Hardy são dois autoresquetêmumavisãomaisfísicadoqueseriamos
extraterrestres. Não excluem as possibilidades dos efeitos mentais citados por Jung e dos
outros planos e dimensões citados por Pinheiro, e de fato se alinham muito ao arcabouço
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exposto por Sitchinparaexplicarcomofuncionaapolíticainterplanetária,mastêmcomofoco
maiorumaexplicaçãomaterialistadosfenômenos,alinhadatantoaosavistamentosquantoaos
conhecimentosquetemosdomundo. 
Paraestesautores,osextraterrestresconseguiriamviajarentreaTerraeoutrosplanetascomo
Vênus, Marte e Urano, tendo bases de observação em algumas Luas do Sistema Solar, e
provindo de Nibiru ou de outro planeta que viajariaentrediferentesSistemas,passandopelo
Solar em alguns momentos. Eles teriam criado a vida humana na Terra usando seus
conhecimentos de engenharia genética e tendo como base os seres já encontrados aqui.
Também teriam diversos aparatos tecnológicos que foram vistos pelos humanos de outras
épocascomoinstrumentosmágicos. 
Esses deuses-astronautas, conforme o famoso livro deDäniken,tambémteriamrelaçãocom
duas catástrofes que assolaram o mundo, uma delas por meio de fogo e terra (uma guerra
nuclearcomterremotos)eoutrapormeiodeáguaear(umatempestadeseguidapordilúvio).
Teriamelesensinadoconhecimentosimportantesparaasnaçõesdopassado,eparticipadoda
evolução de suas respectivas civilizações. Estariam ocultos hoje,regendoomundodeforma
indiretacombaseemumconselhode9(ou6ou12)grandessábiosanciões. 

CrônicasdaTerra 
SegundoZechariaSitchin,oSistemaSolarteriapassadopordiversasmudançasdesdeoseu
surgimentocausadaspelapassagemdeNibiru,umplanetacomórbitaelípticaqueseafastava
eseaproximavadoSolemciclosde3.600anos.Amaioriadostradutoresdastábuasdeargila
Sumérias(aexemplodeL.W.King)associaonome“Nibir”comaestrela“TheFord”oucomo
planeta Júpiter, porémalgunsautorescomoLeoHolmeseopróprioSitchinencontramoutras
correlações possíveis para Júpiter. Júpiter se chama Sagmegar na tabuleta Mulapin, que
mostraNibirucomoumplanetadiferente,“oplanetadaTravessia”,eaconfusãoteriasedado
porambosseremassociadosaMardukemmomentosdiferentesdesuavida. 
Sitchin interpreta inicialmente o Enuma Elish como a história decriaçãodoSistemaSolar.O
Sol Apsu criou a proto-terra Tiamat e Mercúrio. Em seguida, criou Vênus e Marte, Júpiter e
Saturno, Urano e Netuno (que eramtrêscasais).Tiamatnãotinhaumconsorte,masumade
suasluasficoumaiorecomeçouasetornarumplaneta,aLuaKingu. 
Em suas passagens pelo Sistema Solar, Nibiru causava mudanças. Trocava luas com os
planetas, destruía algumas e formava outrasnovas,tendoumadelassetornadoPlutão.Mas
foi por volta de 4 bilhõesdeanosatrásqueumadasluasdeNibirusechocouviolentamente
contra Tiamat, formando um cinturão de asteroides e transformandoTiamatnaTerraKi,com
um grande buraco chamado Oceano Pacífico. Algumas sementes de vida de Nibiru vieram
pararnaTerra. 
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Desde então, Nibiruanos vinham para a Terra e em uma dessas vindas criaram os Homo
Sapiens. Eles ditaram calendários para alguns líderes humanos, incluindooCalendárioMaia
quepodiacalcularoretornodeNibiruacada3.600anos.Umdessesretornosestavaprevisto
paraoanode2012,masem10.900ACoplanetaNibirufoiaceleradopelagravidadedeUrano
e passou a ter um ciclo de 3.450 anos, confundindo os calendários - neste caso o último
retornoteriaocorridoem550ACeopróximoretornoocorrerianoano2900. 
Além de hipóteses sobre a criação do sistema solar, segundo Zecharia Sitchin os eventos
chamadosdeCrônicasdaTerrateriamsidoessenciaisparaentenderosprimórdiosdavidaem
nosso planeta. Segundo ele, em 450 mil AC os Anunakis estavam desesperados pois seu
planeta,Nibiru,perdiaaatmosferaaospoucos,eprecisavamdemicropartículasdeouropara
que pudessem refrear esse processo. Dois grandes Reis também estavam em guerra em
Nibiru:AnueAlalu.EsteúltimofoidepostodeNibiruefugiuparaaTerra,masaochegaraqui
descobriu que o planeta era rico em ouro. Visando o bemgeral(etalvezdesejandofazeras
pazes),eleavisouaseuinimigosobreasreservasqueencontrara. 
Em 445milAC,ofilhodeAnuEnkiveioparaaPérsiaexplotarouro,eem430milACoutros
Anunakischegaram,entreelessuameia-irmãNinhursag,quetinhaconhecimentosavançados
de medicina. Em 416 mil AC chegou à Pérsia Enlil, mas este estava ávido para liderar, e
expulsouseuirmãoEnkiparaaÁfrica.Apartirdaí,oourocomeçouaserexploradonaEtiópia
e na Pérsia, sendo refinado naPérsiaparaenvioaNibiru.Nesseenvio,eleseramauxiliados
pelosseresIgigi(deusesmaisjovens)atécercade400milAC,masdepoisosIgigisealiaram
ao neto de Alalu para tentar dominar a Terra. Foram derrotados em 380 mil ACeEnlilficou
comachefiadaTerra. 


Imagem:TábuadeShamash,mostrandoodeus-Solsumériosegurandoafitamétricadopoder.
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Parte1:CriaçãodosHumanos 
Em 300 mil AC, Enki e Ninhursag criaram trabalhadores Homo Sapiens a partir dos
Neandertais, que ajudaram bastantenaextraçãodoouroparaenvioaNibiru.Em200milAC
ocorreuumaEradoGelo,eem100milACalgunsAnunakisecasaramcomfêmeashumanas,
gerandoespécieshíbridas.Em75milAComundopassouporumanovaEradoGelo,eem49
mil AC Enki e Ninhursag elevaram alguns de seus filhos com humanas a uma posição de
comando, nos assentamentos que haviam fundado. Enlil ficou furioso com isso e planejou a
destruição do planeta por um dilúvio, que seria causado pela passagem de Nibiru perto da
Terra. 

Parte2:Dilúvio 
SegundoSitchin,em13milACEnlilteriafeitoosAnunakisprometeremquenãoavisariamaos
humanos sobre o dilúvio que seria causado quandoNibiruseaproximassedaTerracomseu
campo gravitacional. Porém, Enki conseguiu criar estratégias para burlar esta promessa, e
salvarpelomenosalgunshumanos,alémdelivros,sementes,animaisetecnologias. 
EstapartedateoriapodeserrelacionadaaoépicomesopotâmicoondeEnkifingeestarfalando
com uma parede de madeira para que Ziusudra ou Utnapishtim ouça sobre o dilúvioquese
aproxima, ensinando a ele como fazer um submarino ou arca. Na bíblia Noé recebe este
recado de Deus, e no Livro de Enoque o bisavô de Noé é levado aos céus para receber a
mensagem. 
Em11milACocorreuodilúvio,eosAnunakisobservaramtudodesuasnavesqueorbitavama
Terra.Depoisqueaságuasbaixaramoshumanosserestabeleceramnomundo,eEnlilaceitou
doaraelesalgumassementesparaquecriassemaagricultura.Enkiosensinouadomesticar
animaisfundandoapecuária. 
Em 10,5 mil AC Enlil se restabeleceu na Mesopotâmia, enquanto Enki criou seu centro de
controlenoEgito.UmoutrocentrofoifundadoemJerusalém,parausocoletivo.Nos2milanos
que se seguiram houve duas Grandes Guerras das Pirâmides, e o Egito e a Mesopotâmia
passaram a ter uma civilização mais avançada do que a Pérsia e a Etiópia, que eram os
centrosdaTerranaépocaantediluviana. 

Parte3:GuerraNuclear
SegundoSitchin,de8,5milACaté2milACdiversascidadesteriamsidofundadasnoNorteda
África, no Oeste da Ásia e noOrienteMédio.Essascidadesobedeciama12impérios,todos
contando com Anunakis e seus descendentes como regentes ou comandantes. Porém, os
deusesestavamemconstantesguerrasentresi,poisodomíniosobreaatividadeextraterrestre
na Terra era cobiçada por todos. Guerras aconteceram, e os netos e bisnetos de Anu se


8 






Revista
Xaoz

 olume05 
V
Junho/2021 



digladiaram usando muitas vezes as tecnologias evoluídas que conheciam desde quando
viviamemNibiru. 
Marduk, filho de Enki, liderava um dos lados do conflito, enquanto seu tio Enlil era o
comandante do outro lado, apoiado por Nergal (irmão de Marduk). Cada um dos lados do
conflito dissuadia seu povo aescreversobreosinimigoscomosefossemmaléficos,portanto
nesteperíodosurgirammuitashistóriassobreEnlileNergalsendodeusesjustosepoderosos
enquanto Enki e Marduk eram serpentes traiçoeiras, ou sobre Enki e Marduk sendo deuses
benéficosenquantoEnlileNergalerammaléficos. 
Enquanto isso, a região de Jerusalém estava mais preservada dos conflitos, e lá nasceu
Abraão,queviriaaserumgrandepatriarcabíblico.Porvoltade2milAC,aguerraentreEnlile
Enki escalou de dimensões, e ascidadesnaregiãodaJordâniaforamquasecompletamente
destruídaspor7artefatosnucleares.OEgitosemanteverelativamenteestável,masJerusalém
foi tida como a nova capital da Terra, pois Abraão eraumdosúltimoshumanosvivosdentre
aquelesquehaviamsidoapontadospelosAnunakiscomoherdeiros. 

InstrumentosTecnológicos 
Os MesouParsussãoosinstrumentoseferramentasdosdeuses,masemalgunscasossão
traduzidos como “decretos” pois permitem controlar e comandar certos aspectos do mundo.
Sitchin associa esses Mes a artefatos tecnológicos avançados, que são utilizados pelos
Anunakisnopovoamentoenacivilizaçãodomundo.Segundoestahipótese,diversosobjetos
observados nos desenhos Sumérios como “relógios de pulso”, bolsas, rosas dos ventos,
coroas,entreoutros,seriamosditosMes. 
A Árvore daVidaeasTabuletasdoDestinoseriamosMesmaiscitadosaolongodostextos,
tendorespectivamenteopoderdeconferirimortalidadeedecomandarodestino.ACoroaeo
EstandarteteriamsidoMesconferidosamajestadesparaajudarnocontrolepolíticoesocialde
seus reinos, e a Mitra e o Bastão teriam sido Mes conferidos a sacerdotes para facilitar o
controlementaleespiritualdosfiéis. 
Nas teorias de Sitchin, são ainda descritos Mes que expliquem passagens não facilmente
compreensíveisdosLivrosSagrados(principalmentedasTábuasdeArgila,daTorá,daBíbliae
do Mahabarata). São citados a Pedra da Desintegração com poder de desintegrar cidades
inteiras, o Olho do Alto com poderdeobservarregiõesdecimacomdetalhes,oAlto-Falante
com poder de ser ouvido por nações inteiras, e 7 bombas nucleares que teriam destruído
Sodoma e Gomorra além de outras cidades e templos na Grande Guerra do ano 2.024 AC.
AlgunsinstrumentosmusicaiscomoosdenomeLilis,Ub,MesieAlatambémsãocitadoscomo
Mescompoderesdistintos,porexemploodecausardiferentessensaçõesnasmentes. 
Natabuletasuméria“EnkieaOrdemMundial”,édescritocomoEnkirealizouadistribuiçãode
diversos Mes ou instrumentos sagrados entre os Deuses. Estes Mes são objetos de grande
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poder espiritual, queSitchinemsuateoriadescrevecomoaparelhostecnológicosavançados.
Outra interpretação seria a de que já são objetos que pertencem aos deuses, e são citados
apenascomocaracterísticasparanomeá-los.Sendoassim,primeiramente,Enkidizquetrouxe
algunsartefatosdotemplodeEkur,queeraacasadeEnlil,paraseuprópriotemploAbzuem
Eridug. Isto teria ocorrido porque Enlil deu a ele o trabalho deorganizarascivilizaçõesmais
paraoOriente(lugarondeoSolnasce). 
Emseguida,Enkifalasobreosanimaisquepodemserencontradosemseusreinoseemcada
uma de suas partes, como por exemplo ovelhas, vacas, touros, carpas, pássaros, cedro,
caniço,ciprestes,lápis-lazúli,ouroeprata.Dizquemuitodoqueforrecolhidoaliseráenviado
para Nibiru, sobocomandodeEnlil.Otransporteocorrepormeiodebarcosqueatravessam
pântanos, dos quais o principal se chama “O Veado de Abzu” e usa remos ou bastões
sagradosquesãocarregadoscomenergiaespiritualnosantuáriodeseutemplo. 
OsMeseasregênciassãoentãodistribuídosentreosdeusesdaseguinteforma: 
●

Sirsir,obarqueiro,recebeocomandodobarcodosenhor,omeiodetransporteemsi 

●

Nijir-Sig, o capitão do barco, recebeocetrosagradoqueguiaocaminhodobarcoeque
talvezconfiraaeleopoderdeconversarcomas50divindadesdaságuasLahanaecom
ospássarosdotrovãoGamgam(algunstrechossãoilegíveis) 

●

Enbilulu, inspetor dos canais de águas, recebe um cetro com poder de verificar e
comandaracorrentezanoTibreenoEufrates 

●

Nance,arainhadasinundaçõesedaságuassubterrâneas,recebeumacapelaquetemo
poder de induzir os instintos sexuais, além de possivelmente uma rede daqualnenhum
peixeconseguefugir(algunstrechossãoilegíveis);elasetornainspetoradospeixeseda
pesca,elegendooscardumesquepodemserpescadoseosqueserãoenviadosaNibiru 

●

Ickur,odeusdastempestades,recebeabarrasagradaquebloqueiaaentradadoscéuse
controlaaschuvas,alémdopodersobreostrovões 

●

Acnan, a deusa dos pães com manchas pela cabeça e pelo corpo, que tem opoderde
incitarrelaçõessexuais,ganhaassementesdecevada,grão-de-bicoelentilha 

●

Kulla, deus das argilas e tijolos, recebe que uma enxada que perfura a terracomouma
serpentedevoradoradecorpos,alémdeummoldedetijolosespecial 

●

Mucdama,deusdasfundaçõesemestre-de-obras,recebecordasquefazemasfundações
dostemplosnãodeslizarem 

●

Cakkan,mestredasmontanhas,ganhaumabarbaeumatiaradelápis-lazúliquefazemas
colinasteremervasegramasperfeitaseemabundância 
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●

Enkimdu, oagricultordosdeuses,recebeumdiademaquelhedácontrolesobreasaltas
planícies 

●

Dumuzid,opastordivino,ganhacontrolesobreosrebanhosdeovelhas,alémdasvacase
datecnologiaparaproduzircremeegordura(queijo) 

●

Utu, rei dosubmundo,recebeumabarbadelápis-lazúliquelheconfereopoderdesero
juizdosubmundo 

●

Uttu,asilenciosatecedeira,recebeinstrumentosdefiarparaquepossafazerfibrasecom
elastecerroupasparaosreis 

●

AruruouNintud,senhoradosnascimentos,recebeatesouradecortarcordõesumbilicais,
atigelaparacolocarosbebêsapósnascerem,eorecipientesagradoparalavá-los 

●

Nininsina,queseráesposadeAnu,recebeasjoiassagradas“Cuba” 

●

Ninmug,trabalhadorademetais,recebeocinzeleoburilparatrabalharprata,ealâmina
antasurafeitadepederneiraparafazercoroasqueempoderamreis 

●

Nisaba,escribademarcadoradelimitesefronteiras,recebeafitamétricadelápis-lazúli 

Inannaperguntouoqueelareceberiaalgumasvezes,eaofinalrecebediversosinstrumentos.
Entre eles (na parte legível), lemossobreumvestido,umfusodefiar,umgrampodecabelo,
adornos, um bastão e um gancho, um cajado de pastor, cordas poderosas, uma tiara de
lápis-lazúli.NomitodadescidadeInanna,poroutrolado,sabemosqueelatempelomenos7
instrumentos de poder: turbante protetor para a cabeça, colar de contasdelápis-lazúli,duas
voltas de contas ovais no peito, vestido claro e diáfano,peitoralsobreobusto,aneldeouro,
maquiagem para atração fatal. Também carrega nas mãos 2itens:hastedelápis-lazúliefita
métricaparamedirseureino. 

DeusesAstronautas 
De acordo com a teoria de Sitchin, os deuses seriam astronautas que faziam parte de uma
federação intergaláctica, porémnãoteriamincluídooshumanosemtalfederaçãoporquenão
osenxergavamcomoevoluídososuficienteparatal,apenasvendo-oscomomãodeobra.Eles
também seriam cientistas, cadaumcomsuaespecialidade.Algumasespecialidadesestavam
relacionadas às funções eaosMesquereceberam,outrasrelacionadasàssuasregências,e
ainda outras eram cargos específicos definidosparaamissãonaTerra(mencionadosnãosó
porSitchinmasporoutrosautoresquedetalhamsuasteorias). 
●
●
●

Anueraumsábioimperador. 
Enlileraumgrandepolítico. 
Enkieraumlíderespiritual. 
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mardukeraumnobreguerreiro. 
Inannaeraótimaestrategista. 
Nergaleraengenheirobélico. 
Ereshkigalerageóloga. 
Ninhursageramédicaegeneticista. 
Enkimdueraagricultoreagrônomo. 
Dumuziderapastorepecuarista. 
Shamasheravidenteejuizimparcial. 
Nannaerahistoriadorecoroavareis. 

Enlil e Nergal são associados, por Chris Hardy, ao deus do antigotestamentoeumdeseus
emissários ou anjos. Como eles se aliaram para destruir Enki eMarduk,teriamsereferidoa
estesúltimoscomosefossemodiaboeumdeseusdemônios.Assim,teriamfeitoosescribas
compilarem textos sagrados onde Enlil seria o bom deus Yahweh, dentre todos os deuses
Elohim,eEnkiseriaaserpenteSatã.NoNovoTestamento,porém,vemosumdeusdiferentee
mais benévolo, que pode ser Marduk. Hardy analisa a Bíblia junto aos apócrifos do
Gnosticismoparachegaraestateoria. 
Imagem:estátuaDogudopovoJomon.



RelatosnaMitologia 
Segundo as teorias que descrevem
extraterrestrescomodeuseseoutrosseres
espirituais, as visitas teriam sido
imortalizadas nas lendas e mitos de
diversospovospelomundo. 
Os Dogon da África contam a história de
umvisitantechamadoNommo,pertencente
a uma raça de homens-peixes que vieram
da constelação de Sirius. Já os Karajá
falam sobre o deus Tahina que veio da
Estrela d'Alva e lhes ensinou sobre a
agricultura. Os Incas,poroutrolado,dizem
que seus deusesdaagriculturavieramdas
estrelas Plêiades.GuyTaradecitaalgumas
esculturasnaformadeescafandristasqueteriamsidoencontradasnasIlhasHonso,noJapão,
echamadasdeestátuasOugououDogu;elaspertenceriamaosprimeiroshabitantesdaIlha,o
povochamadoJomon. 
Desenhos de murais em templos também teriam registros desses encontros, contendo
artefatos irreconhecíveis para os cientistas nos dias atuais. Algumas cartas celestes
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mostrariaminstruçõesparachegarnosplanetasouestrelasdosdeuses,queemalgunscasos
levam o nome do próprio deus. Passagens da Bíblia com avistamento de seres de fogo
tambémmostrariamindíciosdeumcontatoextraterrestre,eaprópriaArcadaAliançapoderia
conterseusdispositivos,segundoestateoria. 

AnjosAlienígenas 
Segundo Nelson Pinheiro e outros teóricos da ufologia com inspiração Kardecista, haveria
certacorrelaçãoentreosmentoresespirituaisealgunsseresquechamamosdealienígenasou
extraterrestres. Mais especificamente em seu livro “Os Nephilim”, Pinheiro apresenta uma
associaçãoentrealienígenas,osanjosvistosporEnoqueedeusesSumérios,dividindo-osem
7 castas. Associa a palavra “Anunaki” a “filho de Ananaque”, quenaBíbliaseriarelacionado
aostermosEnaque(Nm13:22)eAnaque(Js15:13). 
●
●
●
●
●
●
●

Cherubs seriam os seres rebeldes de maior hierarquia, inicialmente inteligentes e
perspicazesporémdepoiscegadospelarevoltaepelaganância. 
Refains seriam seres nobres com poderes de manipulação pelalinguagemedominação
mental,sabendopersuadirseusoponenteseassimvencê-los. 
Eloins teriam conhecimentos avançados em manipulação genética, tendo criado os
humanoseconduzidoexperimentosbiológicos. 
Emins seriam especializados em assuntos sociopolíticos e no domínio da população,se
tornandolíderesdospovoshumanos. 
Anaquinsseriamgrandesestrategistasetáticosemguerras,comvocaçãodeassassinos. 
Olmalains seriam especialistas em energias elementais, manipulando as forças da
naturezaeformas-pensamento. 
Marducai seriam cientistas que utilizaram os seres-humanos como cobaias em seus
experimentossemqualquercritériodeéticaoumoralidade. 

ComunicaçãoeInsights 
Embora os deuses-astronautas de Daniken e Sitchin tivessem acesso a tecnologias
avançadas, percebe-se nos mitos associados aelesumdesconhecimentoexatodofuturoou
dos resultados de suas ações. Neste sentido, seriam extremamente humanos por errarem,
terem sentimentos explosivos, seprecipitarem,amargaremressentimento.Poroutrolado,em
muitos mitos os deuses recorrem a oráculos, sonhos e visões para ter vislumbres das
possibilidadesfuturas. 
Estes insights poderiam ser repassados a outros seres por alguns deuses que eram
conhecedores dessas técnicas, e eles poderiam fazer isso criando imagens mentais ou
enviandosonhosparaoshumanos,comonoMitodeCthulhuporLovecraft.Sonhospoderiam
mostrarinstruçõesparaencontrarouconstruirtecnologias,planosdeengenhariaparaconstruir
naves,emétodosparaentraremcontatocomeles. 
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Nas teorias de Guy Tarade, por outro lado, sãocitadosNoveSuperioresDesconhecidosque
viveriam ocultos no mundo contemporâneo moldando os rumos do planeta Terra no que se
chama de Nova Ordem Mundial (em oposição à antiga Ordem Mundial de Enki). Eles se
comunicariamcomoshumanosprincipalmentepormeiodesonhos,eteriam9livrossagrados
contendo conhecimentos proibidos, que revelariam apenas para aqueles que estivessem
prontosparareceberasinformações. 

DeusesanimaiseaCoruja-Mãe 
Nos murais sumérios encontramos diversos deuses com formas que misturam humanos e
animais, como por exemplo serpentes, águias, peixes e leões. Tais aparências também são
verificadas na arte Egípcia e de etnias indígenas ao redor do mundo. Estasrepresentações,
por um lado, são metafóricas, indicativas das características e do poder de cada deus ou
entidade. Por outro lado, são resultados da passagem de conhecimento oral, onde se fala
sobreumserque“parecia”umanimal,oudeumserque“pertenciaaotótem”daqueleanimal. 
GuyTaradecitaemseustrabalhosaexistênciadedeusas-mãeesquecidasaolongodaseras,
queestavamassociadasasímbolosnaformadeondasdomarserrilhadas(MouN)etinham
aparência de corujas. Na obra deste autor e tambémnofilme“contatosde4°grau”vemosa
comparação entreoformatodosolhosdosalienígenasdescritosemrelatosdeavistamentoe
os das corujas, principalmente as “corujas das torres” ou “rasga-mortalhas”, levantando-se a
hipótese de que alguns avistamentos na verdade setratassemdecorujas,ouquedefatoos
alienígenas teriam sido associados a corujas e convertidos em deusescomesteformato.As
corujas também são associadas à inteligência, à passagem de conhecimento e a maus
presságios,namitologia. 

Amazonasvs.Atlantes 
Em seu livro “Civilizações Extraterrestres”, Guy Tarade aponta indícios de que haveria
antigamente no planeta Terra duas grandes populações inimigas, com valores opostos: as
Amazonas, que tinham um sistema Matriarcal bélico, e os Atlantes, que tinham um sistema
Patriarcal intelectualizado. Ele cita a hipótese de que os grupos vivessem sob a tutela de
deusas-mãesedeuses-pais,respectivamente,equeestivessemsempreemconflito. 
Nos Andes conta-se ahistóriadeumamulherchamada“Orejones”(orelhonas,devidoasuas
grandes orelhas), também chamada Itzcoatl Hunac, vinda de Vênus, que teria criado a raça
humana e trazido a agricultura e o culto da serpente emplumada. As diversas Vênus do
Neolíticotambémmostramumfortecultobaseadonosmistériosfemininosqueeraprolíficono
passado,masistoteriasidousurpadooupaulatinamentesubstituídoaolongodotempopelos
Deusesmasculinos.DefatoasAmazonaseosAtlantessãocitadosemobrasmilenarescomo
por exemplo as de Diodoro da Sicília e Platão, mas não se tem maiores informações
arqueológicasdesuaexistência. 


14 






Revista
Xaoz

 olume05 
V
Junho/2021 



LugaresdePoder 
Segundo as teorias da Ufologia citadas, os seres extraterrestres saberiam utilizar as forças
telúricas a seu favor por meio do estabelecimento de templos e construções em locais
milimetricamente calculados. Estes locais são chamados de Cruzamento de Linhas Ley, de
Chakras planetários (abordados por Kenneth Grant), ou de Moradas do Leão (segundo Guy
Tarade). 
Seriampontosdeforteconfluênciaenergéticaquepodemserusadosparaestabelecerportos
de viagem interestelar, carregar equipamentos tecnológicos, guardar de forma protegida os
artefatosimportantes,amplificarpoderesdedeuseseoutrosseres,entreoutrasutilidades. 
Neste sentido, chama atenção por exemplo a coroa que é formada sobre o Planeta Terra
quando se marcam todos os 12 cruzamentos do paralelo 30° Norte com os meridianos
localizados de 30 em 30 graus no Planeta Terra. Próximas a estas localizações podem ser
encontradas a Pirâmide de Quéops, as IlhasAçores(indicadascomopossívellocalizaçãoda
antiga Atlântida), algumas ilhas próximas ao Havaí (local de forte atividade vulcânica no
passado) e a Ilha das Bermudas (famosa pelos desaparecimentos no Triângulo de mesmo
nome).Porém,atéomomento,estaconfluênciaenergéticanãopôdeseratestadapormeiode
equipamentosconhecidospelaciência. 

LinguagenseGlifos 
Segundo as teorias dos deuses astronautas, em suas passagens pela Terra eles teriam se
comunicadocomalgunspovosedeixadoparaelesalgunsalfabetossagrados,alémdemapas
astrais e instruções para que pudessem ser contactados. Um dos glifos mais importantes
deixados teriam sido as Espirais, presentes na arte rupestre em muitos locais domundo,do
Brasil até a Grã-Bretanha, que segundo as teorias ufológicas poderiam ser usados para
representareteoricamentepermitiramanipulaçãodaenergiacósmica. 
Outros alfabetos citados como sendo de origem cósmica são os do povo Berbere (escrita
Tifinagh) e a escrita NsibididaÁfrica.Alémdestes,glifoserunasusadasnamagiacomopor
exemplo asRunasTanáricas(poderesassociadosaocéu),Janáricas(poderesassociadosao
mar) e Fanáricas (poderes associados à terra) teriam sido ensinados a bruxas por seres de
outrasdimensões-queseriamalienígenasqueviviamnessesambientes. 

NavesEspaciais 
Os pássaros de fogo, pássaros elétricos, dragões de metal e esferas flamejantes das
mitologias indicariam, segundo os teóricos dos Deuses Astronautas, avistamentos de naves
espaciais de poderosos visitantes. Em relevos Incas, há desenhos que se parecem com
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cabinesdecomandodessasnaves,easVimanasIndianasseriamnadamaisnadamenosque
osmodosdelocomoçãodosdeuses. 
OconceitodeMerkaba,umsólidoenergéticoquepermiteaoadeptoviajarentreasdimensões,
seriaumaleiturametafísicaqueecoaatéhojeasnavesvistashámuitotempo,eparaasquais
oshumanosjáteriamesquecidoosprojetoseinstruçõesrecebidos. 

PistasdeDecolagemePouso 
Locais de poder poderiam ser, segundo os teóricos dos Deuses Astronautas, utilizados para
construirpontosdepousoedecolagemparaasnavesespaciais.ATorredeBabelBíblicaea
Torre de Babili Sumériaseriamtentativasdeconstruirumcentrodepousoedecolagem,mas
estasforamdestruídasporqueumafacçãodedeusesnãoqueriaqueoshomens“chegassem
aoscéus”. 
No Vale Camonica e no Monte Musinè há muitos relatos de avistamentos misteriosos, e as
Linhas de Nazca também seriam exemplos de locais para pouso de naves, assim como o
Monte Ararat (inclusive sendo as Arcas que salvaram pessoas durante o dilúvio entendidas
como um exemplo mais simplesdeconstruçãousandopartedatecnologiadasnavesemsi).
Estasnavespoderiamdeixarsímbolosmarcadosnochão,comoocorreemcamposdemilho,
parasecomunicarouapenasporterempousadoalidurantealgumamissão. 

Imagem:glifodegatogiganteencontradorecentementepróximoàsLinhasdeNazca.





RelatosnaLua 
Com a crescente popularidade dos equipamentos de visualização celeste, como lunetas e
telescópios, se tornou uma verdadeira moda entre os intelectuais dos séculos XVI a XVIII a
observação de astros eplanetas,assimcomoaconjecturasobreoqueestariamvendoali.A
melhor candidata para observação era a Lua,sendoque,porexemplo,em1824,oBarãode
Gruithuisen disse ter observado uma cidade neste satélite natural - chamada Cidade de
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Gruithuisen. Outros observadores encontraram feições curiosas na Lua que interpretaram
comopontesemonumentosemformadecruzes. 
Em 1638, o polímata John Wilkins havia escrito um trabalho especulativo chamado “A
Descoberta de um Mundo na Lua”, onde ressaltava as semelhanças entreaLuaeaTerrae
postulava a existência de uma raçadesereslunareschamadosSelenitas.Abuscaporestes
seres seguiu nos próximos anos, e diversos observadores dizem ter vislumbrado objetos na
formadediscosouovosquesemoviamrapidamentepelaLua.Deformageral,hipotetizou-se
que as bases destes seres ficavam no lado escurodaLua,ouentãoemseusubsolo,masa
explicaçãomaisplausíveleraadesetrataremdeerrosdevisualização,dadaamáqualidade
dos equipamentos da época, aliada à ansiedade dos pesquisadores amadores emencontrar
taisseres. 

Vênus 
Franz von Gruithuisen foi um polímata famoso por observar as feições lunares, mas ele
também publicou trabalhos especulativos sobre o planeta Vênus eseuspossíveishabitantes
Venusianos. 
Gruithuisen observou a ocorrência de clarões em locais específicos do planeta Vênus
(chamados Ashen Lights)epostulouque,dadasuamaiorproximidadedoSol,asflorestasali
cresceriam mais rápido do que nas áreas tropicais do planeta Terra, como no Brasil. Sendo
assim, hipotetizou que a raça de seres Venusianos celebrava seus festivais de fertilidade
acendendofogueiras,oquecausariaosclarõesquehaviaobservado. 

Júpiter 
Ufólogos têm hipotetizado que a aparição de OVNIs segue algumas sazonalidades,
acontecendoemmaiorgraudetemposemtempos,equeistopoderiaestarrelacionadocoma
proximidade de algum corpo celeste com órbita regular. Um dos candidatos, segundo Guy
Tarade, seria Júpiter, que se aproxima da Terra com suas Luas a cada 25 meses. Ainda
segundoGuyTarade,seriapossívelquenaLuaGanimedesexistissemseresvivendoalicomo
em uma estação temporária, ou seresautomáticosconstruídosparaguardarumaestaçãode
observação,masseriabemimprovávelosurgimentodevidadadasascondiçõesgerais. 
Recentemente, as informações captadas a partir de outra dasluasdeJúpiter,aLuaEuropa,
têm sido reinterpretadas como preparação para uma missão que será lançada. Estaluatem
muito gelo em sua superfície, eéhipotetizadoqueháumgrandeoceanosobestegelo,com
saídas de gases geotérmicos em seu assoalho - uma das melhores combinações para o
desenvolvimentodavidacomoaconhecemos. 
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Marte 
UmplanetacitadodiversasvezescomopossívelfontedealienígenaséMarte,eestahipótese
volta à tona sempre que são descobertas novas informações sobre o planeta vermelho.
Imagens captadas pelas últimas missões da Nasa vêm sendo interpretadas por curiosos e
encontram-se nelas alguns rostos e monumentos, em um fenômeno chamado “pareidolia”
(capacidade da mente humana de reconhecer padrõesfamiliaresaovereanalisarimagens).
MesmosetratandodePareidolia,umaanálisemaisdetalhadaserianecessáriaparaconfirmar
doquesetratamasfeiçõesmarcianasencontradas. 
Guy Tarade aponta para a pressão da atmosfera em Marte ser inferior à da Terra, e
característica similar ser encontrada nos locaishipotetizadoscomopistasdepouso,comoos
altiplanos do Peru e Bolívia próximos às Linhas de Nazca. Em 1924, duranteumaoperação
chefiadapelaMarinhaNorte-Americana,asrádiosteriamsidosilenciadasparaquepudessem
ser gravadas as frequências que vinham de Marte, em um dia com grande aproximação da
Terra. Neste episódio teriam sido captados em filme alguns gráficos interessantes que
formavam desenhos repetitivos, mas ainterpretaçãodosmesmosnãofoipossível.Em28de
agostode1924,segundoTarade,oresultadofoiindicadocomoinfrutífero. 

Urano 
Segundo o Professor Hermann Oberth, cientista alemão que projetou diversos foguetes, as
mitologiasdahumanidadequedescreveencontroscomserescelestesestariamfalandosobre
alienígenas que vinham do céu, Urano (para os gregos), que poderiam ser chamados
Uranidas. 
A hipótese dos Uranidas, que também poderiam viver no planeta Urano propriamente dito,
seria a de que vêm de um planeta com atmosfera rarefeita, e que inicialmente algunsseres
similaresaplantasteriamobtidoapartirdosolotodoooxigênionecessárioàsuareprodução.
A partir desta fixação de nutrientes, a vida poderia se desenvolver de forma gradual até a
formaçãodeseresinteligentes,mesmoemcondiçõesatmosféricasrestritas. 

Matéria-PrimacaídadoCéu 
IndependentedavisitaounãodaTerraporseresinteligentes,sabe-sequemateriaiscósmicos
caemdocéuotempotodotrazidosporasteroidesemeteoritos.Nopassado,cometaseoutras
luzesnocéueramvistascomopresságios,geralmentenocivos,masomaterialquedeixavam
aquieravistocombonsolhoseconsideradoatémesmosagrado.NoEgitoforamencontrados
artefatos feitos com vidro que se formou pelo impacto demeteoritosnaareia,eTutancâmon
tinhaumafamosaadagafeitacomferrodemeteoro.Ospróprioscontosquefalamsobrecomo
Ogum aprendeu a fazer ferro,na África, citam um buraco no chão onde ele encontrou um
minériocomcaracterísticasespeciais. 
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Asmediçõesporplatinaeisótopostêmpermitidodescobrirondehouveimpactosdemeteoros
na Terra no passado, estes meteoros por vezes são associados a naves alienígenas que
chegam ao planetacomousemtripulação(comonocontoAGuerradosMundos),eteóricos
daufologiacomoChrisHardyporvezesassociamapresençadeXenônioemalgunslocaisdo
planeta como indícios de uma Guerra Nuclear que ocorreu há milênios. Recentemente,
também foram reconhecidas proteínas simples que chegaram à Terra em meteoritos, o que
reacendeu as pesquisasemtornodotemadaPanspermia(avidanaTerravindodoespaço).
Porém, a presença de outras civilizações inteligentes no Universo ainda nãofoicomprovada
satisfatoriamente, e em um movimento reversooshumanosresolveramenviaraoespaçoum
disco contendo instruções sobre como nos encontrar. Aguardemos cenas dos próximos
capítulos. 
Imagem:discocominstruçõesenviadonasondaVoyager..



Avistamentos 
Relatos de avistamentos de OVNIs e
encontros com alienígenas, incluindo
abduções,
são
muito
comuns
principalmente em regiões afastadas de
grandes centros urbanos. Inúmeros
avistamentosfamososocorreramnoBrasil,
embora alguns já tenham se comprovado
como armações (como a do ET Bilu).
Porém,outrosforamatémesmoestudados
pelo exército brasileiro, como no episódio
daNoitedosOvnis,alémdofamosoETde
Varginha e dos Chupa-chupas (que
deixavammarcasdemordidasnopescoço
das pessoas). No Nordeste, é famosa a
figura do Fogo Corredor ou Carneiro de
Ouro,umfenômenoluminosoqueaparece
repentinamente e foge sem ser nunca
alcançado. 
Estes relatos vinham sendo tratados como curiosidades ocasionais até que em 2020,
oficialmente, a CIA Norte-Americana confirmou a veracidade de alguns vídeos antigos onde
não foi possível reconhecer os objetos voadoresfilmados.Alémdisso,aCIAseparou10dos
documentos mais impactantesquetinhaemseusarquivosrelatandofenômenosufológicos,e
publicou um compilado para leitores mais crédulos e também para leitores mais céticos,
separando os documentos com base em seu teor. A Marinha Norte-Americana se colocou à
disposição para receber relatos de novos avistamentos,eafrequênciadosrelatosaumentou
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tantoqueoórgãoseviuobrigadoaalterarametodologiadecoleta-porexemplo,passandoa
chamá-los de “fenômenos aéreos não explicados” ao invés de “objetos voadores não
identificados”. 

RaçasInterestelares 
Analisando os relatos de avistamentosdealienígenas,épossívelverificarsemelhançasentre
as características descritas. Este fato levou os teóricos daufologiaacriaremumataxonomia
paraostiposdeseresquejáteriamnosvisitado. 
Greysseriamseresdepelerugosacinza,cabeçagrandeeestaturabaixa,sendocitadoscomo
vindo dosistemaZetaReticuli.Teriamocostumedeabduzirpessoasparacoletarmateriaise
fazerexperimentos. 
Reptilianos seriam seres com pele escamosa da constelação do Dragão, similares aos
homens-peixe da suméria e aos homens-lagarto desenhados emmuraisantigoseretratados
nas estátuas Ubaid. Teriam o poder de mudar de forma para se disfarçarem em meio aos
humanos. 
Arturianos viriam da estrela Arcturus na constelação Bootes, e teriam estatura alta, olhos
grandes e crânio alongado para trás. Se comunicariam com os humanos de forma similar à
psicografiadoespiritismo,sendoquealgunstêmopoderdeviveremoutrasdimensões. 
Pleidianos,queviriamdasPlêiades,seriamsimilaresahumanosporémmuitomaisaltosecom
traços mais alongados. Teriam como objetivo ajudar os humanos a alcançarem a
transformaçãoespiritual,enviandoinformaçõespormeiodesonhosemeditação. 
Custódios, segundo o autor Jorge Puente, seriam guardiões de conhecimentos que foram
chamados de deuses, e poderiam ser conectados por meio de rituais para que passem
conhecimentoemtrocadeumcontratodeserviçoasercombinadocomeles. 
Autômatos seriam seres mecânicos enviados para espionar ou trazer recados de povos
alienígenas.Podemterváriasformas,comoadealgunsOvnisouosglobosdemetalvistospor
EzequielnaBíblia,egeralmentesemovimentamplanandoouflutuando. 

LivrosCósmicos 
Diversos livros teriam sido escritos sob influência de seres cósmicos para explicar como o
universo funciona, propiciando um maior contato àqueles humanos que se interessassem a
navegar por estas sendas cósmicas.QuatrodoscompiladosmaisfamosossãoaTeosofiade
Blavatsky,oLivrodeUrântia,oUniversoemDesencantoeosMateriaisdeRá.Elesexplicam,
usando linguagens diferentes, sobre como teria sedadoaquedadasinteligênciasuniversais
maisavançadasatéchegarmosaoshumanoshojecompletamentedesconectadosdospoderes
extraterrestres. Explicam como seria possível, por meio de um prolongado aprimoramento


20 






Revista
Xaoz

 olume05 
V
Junho/2021 



pessoal, retomar o contato com as civilizações cósmicas, abrindo a mente para obter
conhecimentos. 
Os seres “mais elevados” teriam vivido em um local que é chamado por diferentes nomes:
Atlântida, Lemúria, Mu, Pan, entre outros; e a queda da humanidade teria sido causada por
arrogância seguida de rebelião, traições, guerras entre facções eusodetecnologiaparafins
bélicos. SegundooprojetoTimestream,baseadoeminformaçõessupostamenterecebidasde
seres espirituais por transcomunicação instrumental (ITC)usandoaparelhosapartirde1985,
um grupo de sete seres que se diziam membros de um conselho cósmico contou sobre um
planeta chamado Marduk que existia entre Júpiter e Marte, e que foi destruído em uma
explosão nuclear porque não soube usar sua tecnologia para o bem. Eles haviam se
estabelecidonaTerraecriadoacivilizaçãodaAtlântida,quetambémsucumbiupelomauuso
datecnologia. 

Por:G.Costa. 




*Estashipótesesnãodevemserconsideradascomocientíficas,esimcomoumanarrativametafísicasobre
eventosespirituaisquepodemounãotertidoinfluêncianomundofísico. 
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