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Apresentação
A priori, esclarecer que não sou posicionado contra nada ou ninguém. Não sou de
esquerda, centro ou direita! Nem sou contra ou a favor de qualquer estratégia,
tática ou logística, filosofia, religião, etc. Também não sou perito em nada. O que
faço é apenas estudar um pouquinho para que Eu mesmo não confunda ÁGUA com
ÓLEO! Ok? Eu uso muito letras maiúsculas, para dar mais ênfase às coisas e para
isso uso a licença poética.
Não sou religioso. E nem ateu.
Sou Deísta/Teísta/Panteísta?/Tudoísta?/Nadaísta?... Sei lá!... Brincadeiras iniciais à
parte... Acredito na Origem da Fonte da Auto Criação. Do Nada ao Tudo. O Poder
Criador, Deus, Inominável! Auto Criador! De tudo o que existe, do Segredo do
Grande Mistério, a Equação indecifrável, indescritível, inexplicável. No Principio
era o Verbo? O Tao? A Energia Não Manifesta? O Imanifesto?...

DO NADA (?) SE FEZ TUDO!
AUTOCRIAÇÃO – A GRANDE INCÓGNITA
Auto Criação! Tao! Energia Não Manifesta! Chi’i ou Chi, (Ki para os japoneses)!
Energia Cósmica Primordial Absoluta! Átomo! Energia Manifesta! Matéria Amorfa!
Tempo e Espaço se separam! O Grande Big Bang!

DO NADA? ...
A Grande Incógnita! Ninguém conseguiu explicar ou decifrar o Grande Mistério
do Começo. O Grande “X”. Tudo o que existe, deve ter, logicamente, uma origem,
mas os cientistas dizem que a Energia sempre existiu! Dizem... Tudo vem do nada.
Ou seja, na ausência de uma resposta lógica e convincente para explicar a Grande
Equação Insolúvel, mais “fácil” a fuga resignada, com alguma resposta capenga, que
não “satisfaça”. Quem melhor se aproxima é o povo judeu, através da expressão
cabalística “En Sof” (em Hebreu = Sem Fim), e se acha acima de Kether (Coroa),
simboliza o “Não-Ser”, o autenticamente metafísico e supra-cósmico, inclusive o
não manifestado nem sequer como Princípio.
Ok! Vamos seguir adiante para não ficarmos parados aqui, presos a um Grande
Buraco Negro, a Grande Incógnita! Isso nos leva a refletir e nos rendermos a um
Poder Superior. Todos nós somos dotados de todos os poderes, através da Mente
Universal Única, mediante a utilização do cérebro, a nossa máquina de pensar. De
acordo com a “autocriação” cada um de nós é Deus, em Partícula. Os “milagres”
surgem de dentro para fora e não ao contrário. Somos mais que irmãos, somos a
mesma coisa. Somos Uma Só Coisa. Energia Manifesta! Somos o que chamamos de
Produto Acabado. Mas nada está acabado! Tudo está em constante evolução... Tudo
cresce, fortalece, evolui... Aperfeiçoa-se, transforma-se, adapta-se, infinitamente...
Somos partes de um Corpo infinito, Todo, Uno. Estamos intimamente ligados,
numa espécie de Entrelaçamento Quântico. Engrenagens de uma Soberana
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Máquina de Energia. Não creio em religiões, ficções, abstrações, utopias, santos
religiosos, filho único de Deus na Terra, virgens parideiras (só por inseminação),
etc. Tudo isso é simbolismo da Ciência dos Mistérios e surgiu a partir da confusão
criada na Babilônia, com a finalidade de dominar, dirigir e escravizar grandes
massas em busca de poder político e econômico, “financeiro”. Mas acredito no
Nada, En Sof, Poder da Autocriação, Inominável, Deus, Alá, GADU, Olorum,
Olodumarê, enfim, chame do que quiser. O que vale é o sentido e não a simples
expressão. Acredito na eterna “Unidade evolutiva, em constante Mutação”, nos
Antigos Astronautas, Aliens e sua mistura genética com o Homo Erectus que
originou o Homo Sapiens, o “Adamu” (em sumério = Homem Molde) que originou
posteriormente a palavra “Adão”, a Eva (em sumério = Aquela que dá Vida, e
também = Costela). A mistura genética que criou o homem à imagem e semelhança
dos “Deuses” e a nossa humanidade. Creio na imutável Lei da Atração, Causa e
Efeito, Ação/Reação, Positivo/Negativo, Equilíbrio, Interior/Exterior, Infinito
Poder da Mente, Mente Universal Única, simplicidade. Mundo, Microcosmo e
Macrocosmo, o Cosmo sem fronteiras, uma só Família. Universo Infinito, Espaço
Sideral. Creio na Grande Família, na Grande Residência!
No final do dia e do ano, retrospectiva da vida e balanço, reflexão sobre erros,
acertos, correção, previsão, evolução. Em cada começo, projetar amplos objetivos,
pormenorizadamente. Agradeço por minhas virtudes, sucessos e também por
meus insucessos... “Atrás do problema, fato, se esconde a oportunidade!” Agradeço
pela consciência que estou adquirindo nesta vida “clínica” tão efêmera e dinâmica!
Para agradecer eu me volto ao meu Interior e alcanço o majestoso Cosmo! Eu sou o
Microcosmo e o Infinito é o Macrocosmo. Por isso, Deus, Pai/Mãe, através da
energia, reina soberano em cada um de Nós, que é Ele, em Partícula, em Tudo e no
Nada, ainda que não exista!(?) Onipotente! Onipresente! Onisciente! O Todo, o
Nada e o Tudo! Princípio/Meio/Fim! Sem Início e Sem Fim, Mistério Indecifrável!
Homem e Mulher (que se completam), Positivo/Negativo/Equilíbrio. Zero e Um.
Moto contínuo...
O que me move tem nome, Amor. Eu amo vigorosamente! Amo o Nada e o Tudo, as
pessoas que me cativam, a humanidade, a Pátria, o Planeta, o Universo, o Cosmo, o
Infinito, onde nasci e vivo. Unidade Cósmica... Energia!
Desejo a vocês, um
Maravilhoso Ano Todo!
Cdor. Heraldo Lage
Santos, 01/02/2013.
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INTRODUÇÃO
“Você pode enganar um indivíduo a vida inteira; pode enganar todos uma
vez, mas não pode enganar todos a vida inteira.” (Abraham Lincoln)

Bíblia

João 8:32 - E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Gênesis 1:26 - “E disse Deus: Façamos (plural) o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança;” ...
Gênesis 1:27 - “E criou Deus (singular) o homem à sua imagem; à imagem de Deus
o criou;”...
Tradução imperfeita? Contradição, controvérsias! Muitos conflitos interessantes
e pitorescos ocorrem em diversos outros trechos bíblicos. Neste caso, a tradução
em Gên. 1:26, “Deuses”, (plural), e em 1:27, “Deus”, (singular). Um bom começo! ...

***************

Heráclito de Éfeso
O MOVIMENTO PERPÉTUO DO MUNDO
“De absoluto no Universo a certeza de que no Universo nada é absoluto”.
Heráclito de Éfeso, Séc. VI A.C. - aprox. 540–470 A.C., conhecido como “Obscuro” “O absoluto é a unidade do ser e do não ser”. Considerado o primeiro grande
representante do pensamento dialético. Pai da Escola Filosófica Mobilista. Mundo
dinâmico, em permanente transformação. “Não podemos entrar duas vezes no
mesmo rio, pois suas águas se renovam a cada instante”. E outras frases nesse
sentido a ele atribuídas.
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Hegel, 1770–1830, um dos criadores do idealismo alemão, um importante
precursor da filosofia continental e do Marxismo, chegou a afirmar sobre Heráclito
que ... “é a partir dele que se deve datar o começo da existência da Filosofia”.

***************

Parmênides de Eléia
O ENTE É POIS É SER E NADA NÃO É
“Existe o ser, e não é concebível sua não existência – O ser é o não ser não é”.
Parmênides de Eléia, 510–470 A.C., aproximadamente. Ficou célebre por ter feito
oposição cerrada a Heráclito de Éfeso.

Platão – Arístocles (seu nome verdadeiro)
Atenas – Grécia antiga (428/7–348/7 A.C.)
Discípulo de Sócrates. Mentor de Aristóteles.
Platão o chamava de “Grande Parmênides”.
Considerado o primeiro filósofo a formular os princípios lógicos de identidade e de
não-contradição, desenvolvidos depois por Aristóteles.

Aristóteles
Estagira (384–322 A.C.) Atenas.
Escola Peripatética – Aristotelismo.

***************
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V. I. T. R. I. O. L.
“Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Ocultum Lapidem”
“Visita o Interior da Terra Retificando Encontrarás a Pedra Oculta”
A frase alquímica dos hermetistas em busca da “Pedra Filosofal”, o “Graal”. A
Sabedoria Hermética que leva o iniciado à “Iluminação” interior criando o “Ser
Iluminado”. A transformação do chumbo em ouro. A busca da verdade. O encontro
com o “Self”, o Atmã, o “Eu Verdadeiro”. É se retificando (interiormente) que se
encontra a “Verdade” oculta em “Si” mesmo. Hermético, grosso modo, significa
“fechado”. Os termos, hermetistas, hermético, hermenêutica e tantos outros ligados
ao hermetismo são procedentes de Hermes Trismegisto, ligado à alquimia. A ele foi
atribuída a autoria do texto “Tábua das Esmeraldas”.
A alquimia é a ciência, ou melhor, diz-se, filosofia que se baseia na teoria de que
“Tudo no mundo obedece às mesmas leis e todos os objetos da Natureza contém a
Energia Vital” – “Toda a matéria contém vida”. O trabalho do alquimista é “unir os
opostos”. Cada matéria possui seu par e nessa “união” alcança-se o “casamento
alquímico”.

***************

Albert Einstein (14/03/1879 – 18/04/1955).
“Insanidade é continuar a fazer as coisas da mesma forma
e esperar um resultado diferente”-

***************

Charles Darwin (1809 – 1882)
Britânico, em 1859 lançou sua teoria sobre a “evolução das espécies”, contra a
ideia da “criação divina”, tirando autoridade da religião para explicar o Universo.
A Ciência se sobrepõe! A Humanidade perde o medo das imposições e castigos
religiosos. E se um pouco disso estivesse correto? E se outro tanto, o primeiro
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Livro da Bíblia, Gênesis, também tivesse sua parcela de razão? Que tal se ambos
estivessem parcialmente certos e errados ao mesmo tempo? Mistérios!... E se
mesclássemos a história toda e retirássemos algumas coisas de cada lado? E o que
dizer das “Pedras da Suméria”? Nessas argilas se descobriu poderosas verdades.
É fascinante a busca da verdade. Todas as verdades estão diante de todos nós, mas
ocultas aos olhos da maioria, os não iniciados, os profanos, mas estão aqui e ali
desde tempos imemoriais. Quem tiver olhos para ver, que veja. Basta procurá-las e
as encontrar. Simples! Não é mesmo? Isto é o que chamam de “Cultura Pré
Histórica”. Daí, “Gnose”, “Alquimia”, “Teosofia”, “Escola dos Mistérios”, “Cultura
Secreta”, ”Sabedoria dos Antigos”, “Ciência Hermética”, “Conhecimento Oculto”,
“Iluminação”, e tantos outros termos usados pelas diferentes correntes que
compõem o vasto emaranhado labiríntico das Sociedades Secretas, ou Sociedades
Discretas que buscam decodificar as mensagens contidas em argilas, pergaminhos,
madeiras, pirâmides, obeliscos, sarcófagos e tantas outras fontes, com o objetivo de
absorver os ensinamentos contidos, expressos nas pictografias, ou pictogramas,
escrita cuneiforme (o primeiro alfabeto conhecido). Posteriormente, em outros
povos, outras escritas... Hieróglifos; ideogramas do mandarim (China); Kana, Kanji,
Hiragana, Katakana (Japão); a língua semítica falada pelos povos árabes, com suas
variações, características e escritas peculiares. O Hebreu é a língua oficial em Israel
e originou o atual Hebraico dos Israelitas. Os Hebreus, povo semita da antiguidade,
originaram os atuais Judeus.
O que tem de discreto, secreto, hermético, oculto, é que esses ensinamentos são
transmitidos de forma codificada, criptografada, em textos, símbolos, alegorias,
mitos, metáforas, parábolas, histórias inventadas, e até mesmo histórias verídicas
que ai sim, embora os fatos tenham ocorrido realmente, grande parte das pessoas
confusas com toda essa desinformação propositadamente plantada, acaba não
acreditando principalmente por não ser, cada uma, iniciada nos mistérios desses
estudos. Esotérico, exotérico, abstrato, concreto, ciência política, geopolítica,
filosofia, genealogia, geologia, antropologia, geometria, astronomia, astrologia,
etimologia, quântica... Em busca da “Sabedoria”, a “Iluminação Interior”. O iniciado
procura o “Equilíbrio” no encontro de cada “Um” com o seu próprio “Eu
Verdadeiro”, o “Self”, e então com o Universo, o Cosmo, o Infinito, o “Uno”. Se
conseguir isso, ao conseguir, diz a escola dos mistérios, começa a entender melhor
a sua “Verdade”, tornando-se um “Ser Iluminado”. Em outras palavras, a busca por
conhecer os segredos de si mesmo para alcançar, ainda que parcialmente,
paulatinamente, os segredos de tudo o que existiu, existe, existirá ou poderá existir
na Terra e nos céus. É uma busca ininterrupta que dura até a morte clínica, porque
morte não existe. Nada acaba! Tudo se transforma! Tudo evolui! Mas, não é só isso,
para ser Iniciado numa das infindáveis Sociedades Secretas Fraternais, que detêm
e exercitam essa Sabedoria Oculta, espalhadas por todo o Planeta, literalmente,
desde os tempos mais remotos da humanidade, o candidato deve passar por
Cerimônia de Iniciação. Então, poderá experimentar a ascensão aos Graus
Superiores do conhecimento nessa sociedade, onde buscará decifrar os mistérios
da existência, suas obras, seus sensíveis reflexos no mundo, desenvolvendo
surpreendentes poderes mentais conscientes, através de cada subconsciente, que
se refletem fisicamente em suas vidas.
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Segundo afirmam os defensores da teoria da conspiração mundial, essas
Sociedades Secretas governam secretamente o Planeta, o dinheiro, o povo, a saúde,
a “(in) segurança”, a política, a própria sociedade, os governos, e todas as coisas
existentes, inclusive a mente e os cérebros de toda a população mundial, de
maneira velada. Por isso tanto se fala em “Nova Ordem Mundial”, “New World
Order”, “Nuovo Ordo Seculorum”, “Governo Secreto”, “Poder Oculto”, “Comitê dos
300”, “Bilderbergers”, “Comissão Trilateral”, CFR, “Távola Redonda”, “Mesa
Redonda”, “Maçonaria”, “Rosae Crucis”, “AMORC” - Antiga e Mística Ordem
“Rosacruz”, “Os Magos”, “Confraria da Serpente”, “Os Sábios de Sião”, “Priorado”,
“Os Iluminados da Baviera”, “Illuminati”, “Skull & Bones”, “Ku Klux Klan”,
“Sociedade Vril”, “FMI”, “ONU”, “UN”, “UNICEF”, uma infinidade de siglas e
vocábulos nessa nomenclatura relativa às diversas áreas em que cada uma ou mais
delas atua. O Catálogo!
O “Poder Oculto”, pessoas que há centenas de anos e a cada tempo mais
poderosamente, criando, extinguindo e mudando os vocábulos nessa
nomenclatura, trabalham na implantação do Governo Mundial, “Nova Era”, “New
Age”, “A Nova Ordem Mundial”, “The New World Order”, “Nuovo Ordo Seculorum”.
Um só Governo Central para todo o Planeta, uma só moeda, mas quase ninguém
sabe quem são “Eles”. Onde estão? O que fazem? Por que fazem? E principalmente,
quando e como o fazem? "Como uma entidade pode saber o tempo todo o que está
acontecendo e como exercita esse controle?" “ECHELON” (o Big Brother Mundial).
* A palavra é um termo militar. “Echelon” significa aproximadamente, “atacar em
ondas”. Foi usado por Napoleão nas Guerras Napoleônicas. Acredita-se que a
NSA/CSS, com a cooperação das agências equivalentes, no Reino Unido,
“Government Communications Headquarters”, Canadá, “Communications Security
Establishment”, Austrália, “Defense Signals Directorate”, Nova Zelândia,
“Government Communications Security Bureau” e outros conhecidos como o grupo
“UKUSA”, ou o “Tratado de Segurança UK-USA”, em inglês, “UK–USA Security
Agreement”, sejam os responsáveis pelo “Sistema Echelon”. Suas capacidades
transformam-na, NSA/CSS, na maior interceptora de transmissões telefônicas, fax e
até tráfego de dados da Internet, com o objetivo de procurar ameaças à segurança
mundial. Há vários locais onde são interceptadas essas transmissões, das quais se
destacam os Estados Unidos e a Inglaterra. “UKUSA” É um acordo que estabelece a
aliança de cinco países anglófonos, com o propósito de compartilhar informação
secreta, especialmente inteligência de interceptação de sinais. Fazem parte do
tratado a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia, o Reino Unido e os Estados Unidos
da América, conforme acima citado. Originalmente, o tratado era restrito ao Reino
Unido e aos Estados Unidos, tendo sido assinado em março de 1946;
posteriormente foi permitida a inclusão dos demais países. Este Tratado era tão
secreto que foi mantido sob sigilo dos primeiros-ministros da Austrália até 1973. O
tratado formalizou a Carta do Atlântico, assinado em 1941, antes da entrada
americana na Segunda Guerra Mundial, que visava à partilha de informação secreta
entre os Estados Unidos e a e Grã-Bretanha. (fonte: Wikipédia) *. “HAARP” – “High
Frequency Active Auroral Research Program”, em português, “Programa de
Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência”, o Controle do Tempo,
Fenômenos Meteorológicos, Atmosféricos, Geológicos, acidentes aéreos e muitos
outros controles. Pesquise Echlon e Haarp no YouTube e Wikipédia.
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Quem são “Eles”? Poderosos banqueiros, industriais, empresários e autoridades,
comandam tudo o tempo todo sem que sejam notados, objetivamente, embora
estejam presentes e sejam vistos por todas as pessoas, o tempo todo. Escondidos
em ONGs (livres de impostos) e inúmeras outras entidades, instituições
governamentais e não governamentais, quase sempre “isentas de impostos”,
provocam e obtêm os efeitos desejados que, esses sim, são drasticamente
detectados pela sociedade que sofre as consequências e ignora a origem dos tais
acontecimentos. E pior, teleguiada pela “mídia”, jornais, novelas, anúncios,
campanhas, a sociedade acaba se compondo de meros fantoches que não tendo
cultura específica para “ler nas entrelinhas”, decodificar, se adaptam sem captarem
as diretrizes capciosas, destrutivas e indutivas, causadoras dessa hipnose coletiva.
Baixem gratuitamente o livro “O Dossiê Rozenthal”, de “Walter White”, no meu
portal, em http://www.hlage.com.br/E-Books-Livros-PPS/00_E-books.html .
Lá você encontrará esse e muitos outros bem interessantes.
Há Sociedades Secretas que visam realmente o bem da Sociedade e lutam por isso
o tempo todo, mas que se tornam incapazes de vencer a “Mola Propulsora” das
demais que são responsáveis pela implantação do Caos, independentes e ao
mesmo tempo unidas e entrelaçadas, e que são bem mais poderosas!
Você conhece a “Teoria do Caos”? “Efeito Borboleta”, etc. Fatos “aleatórios”
surgindo, acontecendo repetidamente em situações semelhantes e outras
aparentemente distintas, que com o tempo vão tomando forma. Aleatórios? ...
Quantos acham que conhecem a Verdade? Será Verdade que conhecem?
Existem duas qualidades de verdade: A verdade de fato, e a verdade valorativa.
– Verdade de fato: Deixe cair um copo de vidro de uma altura razoável e o copo se
espatifará no chão (regra; não exceção). Ou seja, independentemente da opinião de
cada pessoa o resultado será sempre mesmo.
– Verdade valorativa: O comportamento de alguém que se acha certo pode não ser
visto como correto por outra pessoa. Ou seja, o resultado pode ser alterado, mudar
de pessoa a pessoa. Está ligado ao Livre Arbítrio que tem origem no cérebro.
Na verdade valorativa as pessoas podem concluir de maneira distinta sobre as
mesmas coisas com resultados semelhantes ou diferentes, enquanto na verdade de
fato, isso é impossível, pois o resultado será sempre o mesmo. Há que se dedicar
cuidado a essa tal de “verdade”!
Nesta modesta obra tratamos de assuntos relacionados ao mito, ao místico, ao
lendário, ao histórico, às verdades valorativas e às verdades de fato. Interessante e
polêmico, mas construtivo. Pretendo aqui expressar a opinião que venho formando
com experiências vividas, obtidas em pesquisas e estudos meus desde “quase
garoto”, por volta de 1965, aos quinze anos de idade, quando meu irmão mais
velho, Humberto, recebia em nossa residência uma equipe de estudos em
parapsicologia, com os maiores parapsicólogos do Brasil. Eu ficava quietinho, pois,
com apenas quinze anos não dava palpites. Mas prestava muita atenção! Eu ficava
deslumbrado com o farto material estudado e as inúmeras experiências vividas.
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Passei por estudos e práticas em diversas religiões, filosofias, ciências, artes
marciais, medicina chinesa, etc. Li muitos livros sobre a Pré-história, a verdadeira
História Humanidade! Os antigos astronautas, nossa formação e organização,
condicionamentos culturais, educacionais e mentais, as origens genética, religiosa,
política e social. Geopolítica também não faz mal a ninguém (que busque a
verdade). Um gratificante legado de nossos ancestrais. Estudo e interpretação. Isso
vem norteando minhas buscas, por mais de quatro décadas, até achar o fio de cada
meada, cada novelo. Sei que não posso agradar a todos, aliás, nem é meu objetivo.
Se precisar “chutar o balde”, “chutar o pau da barraca”, é o que vou fazer.
Com certeza! Aliás, é o que já estou fazendo.
Não sou intransigente, como muitos dizem. Teimar em manter determinados
pontos de vista só porque assim aprendi desde novo, seria burrice. E eu abomino a
burrice! Se me provam que estou errado, mudo no ato! Já o fiz diversas vezes. É a
dinâmica da vida que infelizmente quase ninguém tem coragem para seguir.

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli
(3 de maio de 1469 - 21 Junho 1527)
Historiador italiano, político, diplomata, filósofo, humanista e escritor,
com base em Florença, Itália, durante a Renascença .
Também conhecido por, Nicolò Machiavelli, Nicolaus Maclavellus, Nícolas
Maquiavel ou ainda Nicolau Maquiavel. Escreveu o que soa como um Tratado
transformado em livro, intitulado “O Príncipe”, “Il Principe” no original, conselhos
ao governante de Florença,

Lorenzo di Piero de Medici
(12 de Setembro 1492 - 04 de maio de 1519)
Lorenzo de Médici foi também Duque de Urbino (1516-1519). Em determinado
trecho ele, Maquiavel, diz, “Um Príncipe é homem de uma só palavra. Entretanto
pode mudar de ideia”, ao ver os mesmos fatos por novos aspectos que
anteriormente não via. Em outro, “O objetivo final justifica os meios”, princípio
usado por Maquiavel... “Os fins justificam os meios”.
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Para conhecer mais amplamente essa filosofia, comparar e entender esse caminho,
é bom ler inicialmente ao menos três livros: “O Príncipe”, “Os Protocolos dos
Sábios de Sião” e “O Dossiê Rozenthal”. Há muitos outros...
Sei também que muita gente não quer encarar a verdade, se render aos fatos e
mudar conceitos, ainda que natimortos, porque implica em mexer no
comportamento. Não é o meu caso! Estou de portas abertas aos debates e às
provas que me proporcionem o prazer de me aprimorar e mudar meus conceitos.
Nada de papinho furado, conversa pra boi dormir. Não há necessidade de ser um
“São Tomé” (mito) – “ver para crer”. No meu caso, basta que me convença sobre a
matéria em pauta, que eu aceito e mudo meu conceito. Sigo minha própria lógica.
Caso contrário, sinto muito! Procuro sempre usar a crítica construtiva.
Aqui vai um exemplo do que não tem lógica e não falta quem acredite nessa
baboseira que só é “real” na mente de alguém que se encontre em estado de
alucinação, criatividade mental. “FALAR COM OS MORTOS!” - DELÍRIO! MORTOS
NÃO FALAM! E por uma razão muito simples, eles não têm mais o cérebro que é a
Máquina de Pensar dos Vivos! Não há que se confundir Inteligência que é Superior,
Infinita, Universal, Una, Automática e Instantânea, com Raciocínio ou Pensamento
que, “altamente criativo”, é mecânico, planetário, pessoal, interior e portanto
inferior. Pertence a cada pessoa VIVA. Livre Arbítrio.
A Inteligência não depende do cérebro para existir. Simplesmente Existe!
Simplesmente Faz! Tudo Espontâneo e Automático. Sem raciocínios! É pura
Energia. Já o cérebro, depende de Inteligência para existir e funcionar. A
transmissão de pensamentos, entrelaçamento quântico, é possível entre pessoas
VIVAS, que possuam cérebro inteligente. O Registro Akashico, Oriente Eterno, que
é o infinito, a própria Energia, pode e deve ser usado pelos VIVOS. Tudo é Energia e
energia é informação. Uma pessoa viva pode explorar a energia-informação
raciocinando, pensando, determinando. Daí a bater um papinho amigável com os
mortos... “Combinar um chopinho na sexta-feira”, etc... É viajar na maionese!
Ah! Bom lembrar! Nas obras literárias que lemos, encontramos autores que
escrevem de maneira clássica, ortodoxa e séria, às vezes até demais. Tenho meu
lado eclético e heterodoxo inclusive em vocabulário, grafia, didática e dialética com
as devidas sutilezas e “permissões” poéticas. Não sou chegado ao “radical
dogmatismo religioso ou esotérico”, e nem somente ao “materialismo extremista”.
O equilíbrio dá um bom tempero na mistura de elementos. Um pouco de cada,
neste caso, é até bom, dá liga! Entendo que é possível tratar de assuntos sérios e
diversificados de maneira mais alegre, descontraída e agradável. Assim não há
porque condenar uma licença poética, uma giriazinha, uma piadinha, uma gozação
e expressões mais descontraídas. Entendo o valor do conjunto na qualidade do
contexto. A construção de uma bela, imponente e significativa obra, estará na
solidez de sua base estrutural, no seu conteúdo interno e externo. É como a
construção de um Templo. O próprio Templo!
O que se nota é que há três aspectos principais abordados pelos escritores sobre a
Pré História, História Antiga, Sabedoria Oculta, Sociedades Secretas, etc. O 1º)
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Histórico, científico, real; o 2º) O Comando do Poder Oculto, político, conspiratório,
estratégico, logístico, tático, etc.; e o 3º) Esotérico/Exotérico, religioso, quântico,
mental, psicológico, e seus efeitos. Aliás, este, o terceiro, é o que mais se encontra
na literatura em todo o mundo. O que há de seguidores!... Parece que todo mundo é
Esoterista, Espiritualista, etc. Interessante!
Voltando ao que realmente interessa... Geralmente, cada escritor enfoca somente
um desses aspectos em sua obra. Os três se interligam e se completam, por isso
pretendo que sejam vislumbrados, analisados, comparados e, no possível,
esclarecidos, todos, neste mesmo trabalho. É óbvio que cada um desses assuntos é
praticamente inesgotável e poderia originar muitos livros, por isso daremos boas
pinceladas em cada figura que vai compor o nosso “quadro” para que o leitor leigo
interessado tenha ao menos alguma noção mais sólida desses conhecimentos, já
que os leitores avançados a tudo compreenderão sem maiores esforços. Se vão
concordar, é outra coisa. Eh, eh, eh, ...

O Conhecimento é a maior arma da Humanidade!
A História Antiga, que passa pela Mesopotâmia, foi descoberta mediante pesquisas
efetuadas de maneira inversa, por cientistas, geólogos, arqueólogos, antropólogos,
historiadores, tradutores, do fim ao começo. Os estudos independentes e a partir
da biblioteca do Vaticano, Roma, Hebreus, escavações na Grécia, Egito (hieróglifos),
África, Babilônia, Acádia, Suméria (pictografia e cuneiforme), hoje, Sul do Iraque,
que foi na verdade a origem de toda essa documentação histórica, com as Tábuas
de Argila, as Pedras Sumérias. O surgimento das diversas religiões espalhadas pelo
Planeta são frutos de traduções, atualizações e “adaptações” dos originais contidos
nas pictografias da Suméria e posterior escrita cuneiforme, conforme interesses
dos governantes de cada região para onde o povo e a história primitiva eram
exportados, com o crescimento populacional.

A tradução do alfabeto cuneiforme, da Mesopotâmia, para o alfabeto atual.
Invenção atribuída aos fenícios.
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Comecemos então pelo que é conhecido como o “Princípio de Tudo”. Da Energia
Não Manifesta e a Manifesta, o Tao e o Chi (chinês) ou Ki (japonês), chegando ao
ponto de partida de boa parte dos livros sobre a História Antiga, o Planeta Terra, e
então poderemos continuar a caminhada, pela colonização deste Planeta, antigos
astronautas, experiências genéticas, El, Elohim, Anunnaki, Nefilin, Judaísmo,
Cristianismo, Espiritismo, Espiritualismo, Gnose, Alquimia, Dualidade, Equilíbrio,
Poder da Mente, Sociedades Secretas, Conspiração, etc., até os dias de hoje.
Pretendo, ainda que de forma sintetizada, no que for possível, condensar tudo
neste modesto trabalho, o que bem sabemos, não parece tão fácil, mas será, com
certeza, de minha parte, simplificado ao máximo, dividindo-o e subdividindo-o em
partes, para que todos os interessados, até mesmo leigos que desejam se iniciar
nos mistérios dos nossos ancestrais, possam também tirar proveito de todo o
conteúdo, que segundo meu entendimento, com certeza, será também contestado.

Este é o meu objetivo maior!
O caminho é longo!
Mas bem interessante.
É até pitoresco.
E ai? Vamos nessa?
Então, mãos à Obra!

