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APÊNDICE:
As listas de discussão e os sites na internet tem aberto espaço para a
divulgação de grandes trabalhos, que outrora não tinham esta opção .

Parte desses grandiosos trabalhos são extensos, se apresentam em
várias páginas, resultado de dedicadas pesquisas, longas digitações e
árduas traduções .

<<<>>>>

Apesar de alguns desses textos não poderem ser considerados como
documentos, não deixam de ser interessantes fontes de leitura, e que
de alguma forma irão auxiliar na busca pelo descobrimento dos
misterios que envolvem o fenomeno ufo .
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Estes trabalhos são elaborados não só por personalidades da
comunidade ufológica, mas também por muitos anônimos de igual
valor, assim o ND UFO - Núcleo de Divulgação Ufológica, compila
e disponibiliza de forma gratuita alguns destes trabalhos no formato
de mini livros, para que possam ser consultados no futuro, pois
entendemos que o conhecimento se torna maior quanto mais ele é
compartilhado .
Esta obra está sediada em web site para livre reprodução, desde que a
distribuição seja feita de forma gratuita .
Assim desejamo-lhes uma boa leitura .
Carlos Airton .
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Como a grande rede (internet) é muito dinâmica, e a oferta de
informação muito grande, muita coisa deixa de ser vista, e o que é
pior, muito deixa de existir, seja pelo fechamento de sites, seja pela
forma não acumulativa do trafego de informações nas listas de
discussão .
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NOTA: O texto “ Viagem Subterrânea “ é de autoria de Ana Lucia
Marins, e é parte integrande do livro Estrelas que Anunciam, uma
publicação da editora Cosmorama .
Todos os direitos reservados à autora .
__________

__________

__________

Confrontando Informações
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"Segundo informações divulgadas por Thomas Castello como
por outros funcionários que trabalharam na Base Subterrânea
de Dulce, nesta base existe um setor de Nível 6 chamado "O
Corredor do Pesadelo" contendo laboratórios genéticos onde
são realizadas experiências em peixes, focas, pássaros e ratos,
que são amplarmente alterados nas suas originais formas. Como
também seres humanos com várias pernas parecido com um ser
(meio humano e meio polvo) e várias gaiolas (e tonéis) com seres
humanóides com asas tipo criaturas morcego....com 3 1/2 á 7
pés de altura. Além de seres Reptilianos-Humanos e horrendas
criaturas com mão humana chorando como um bebê, imitando
palavras humanas....além de grande mixórdia de seres LagartosHumanos engaiolados"......
NOTA: Este enunciado talvez corrobora com as informaçòes
descritas por Ana Lucia Marins das terríveis criaturas que ela
presenciou em plano mental na sala das aberrações genéticas
num setor de uma certa base subterrânea. Bem como abordado
por um alien Gray no capítulo "Conversando com um pequeno
extraterrestre Grey" do livro The Custodians escrito por Dolores
Cannon.
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por: Julio Anglada

retirados óvulos para serem fertilizados com sêmen alienígena,
para procriação de uma nova espécimen.

<<<>>>>

Fomos então até a sala. O que vi foi de estarrecer. Uma criatura
humana, se assim puder chamá-la, enquanto folheava uma revista
em quadrinhos, apertava um botão de uma máquina que fazia
com que os corpos masculinos e femininos fossem desintegrados.
Meu Deus!, quanta frieza! Estou pasma!

PROJETOS SECRETOS

Todavia aquilo era pouco. Pouco? sim, em outro andar vi os “extras”
abrindo, retalhando corpos de pessoas vivas, indiferentes aos gritos
de dor das desgraçadas criaturas. Após este processo, os corpos
eram colocados em um receptáculo que continha um líquido
amarelo e lá ficavam imobilizados por correntes elétricas, que os
mantinham parados inertes, só os olhos mexiam.
Os órgãos abertos eram examinados por eles, que faziam
anotações. Foi demais para mim. Saímos de lá sem olhar para
trás, parecia termos saído do inferno. Uma nave corta o céu,
estaciona, a escotilha se abre e entra uma, e outra e mais outra e
assim por diante. Aquele governo nega a existência desse povo,
no entanto eles estão lá, permanecem entre nós. Segundo Lárus,
essas experiências são feitas com o consentimento do governo
do país, onde se encontram baseados, e os Extraterrestres
Confederados nada podem fazer nesses casos.
__________ __________ __________
-6-
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O planeta deles já não oferece condições de sobrevivência. Embora
possuam alto grau tecnológico, estão imigrando para outros locais
e muitos já se encontram aqui em cidades subterrâneas com o
consentimento do governo terráqueo respectivo. E essas mulheres
serão devolvidas? As que sobreviverem sim. Mais tarde, se for
necessário, serão novamente abduzidas. Todas sofrem lavagem
cerebral, as lembranças que ficam são os piores pesadelos. Outras
não suportando os sofrimentos, enlouquecem. Aquelas em que a
lavagem cerebral não obtiver êxito serão trazidas para aquela sala.

VENDA PROIBIDA
<<<>>>>
PROJETOS SECRETOS

Continuando, na nossa peregrinação, avistei, arrastando-se pelo
chão, uma criatura de aproximadamente 2 metros de
comprimento, um misto de feto humano e réptil. Produzia ruídos
esganiçantes e parecia sofrer muito. Estas foram as primeiras
experiências. Estão aí para afastar a curiosidade dos humanos
que porventura possam ter acesso a este local, e foram aí
colocados após a mudança de poder, troca de governo. Em suma,
é um museu vivo de aberrações. Muitas dessas criaturas são
exterminadas após clonagem. Os que restarem sofrerão vitimados
por novas experiências.
A criatura se arrastava de um canto ao outro da cela pequena.
Eu conseguia sentir sentimento humano naquele Ser e nos
demais. As variações físicas eram diversas, mas igualmente
dolorosas para o Ser encarnado naquele corpo. Saímos e nos
dirigimos a outro andar. Havia centenas de mulheres da terra,
cujos corpos jaziam inertes sobre leitos, que se assemelhavam a
colchão d’água. Outras se encontravam em salas cirúrgicas em
posição ginecológica. Destas que aqui se encontram estão sendo
- 46 -

Introdução:
Um dos grandes entraves no trabalho daqueles que tentam desvendar
os mistérios por detrás do fenômeno UFO, são os órgãos
governamentais, principalmente nos Estados Unidos da América, onde
o nível de organização e controle estão acima do das demais nações .
Esta nação por ter a sua disposição o que existe de melhor em termos
de material humano, militar, tecnológico e financeiro, se destaca
também no conhecimento dos segredos e mistérios que envolve a
ufologia .
Entre as muitas vantagens conquistada pelo governo americano está
no avanço da reengenharia, onde a partir da compreensão plena do
material coligido pelos tentáculos de suas organizações, e utilizandose da tecnologia obtida, consegue estar sempre na vanguarda .
Entre os que acompanham a trajetória da ufologia, não existe aquele
que nunca tenha se deparado com a temática das conspirações; que
indicam existir um pacto secreto entre o governo norte americano e
algumas civilizações alienígenas, pacto este que em troca de tecnologia
extraterrestre, os americanos permitiriam a construção e
funcionamento de bases alienígenas em seu território, garantindo ainda
o seu ocultamento e segurança, além de permitir que seres humanos e
animais fossem seqüestrados e mutilados .
Nesta bases seriam realizadas as mais terríveis e inimagináveis
experiências em seres humanos e em animais, tanto por parte de
cientistas terrestres como por alienígenas .
Especula-se inclusive que em determinado setores destas o acesso
humano é proibido, e que certa vez, na base de Dulce houve um
desentendimento entre militares norte americanos e alienígenas,
chegando a travarem um sangrento combate, com muitas baixas
humanas .
Segundo os textos conspiratórios estas bases atingiram um nível tal de
utilidade para os seus idealizadores, que hoje não se limitam a existir
apenas na América do Norte, existindo também nos demais
continentes, se interligando através de túneis subterrâneos .
-7-
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Eles, os extraterrestres, são sensíveis a luminosidade. Viveram
milhares de anos sem luz em seu planeta primitivo. O sol foi até
então a maior barreira para eles abordarem este planeta, o que
só se verificou após muitas tentativas. Depois de muita pesquisa
conseguiram desenvolver um tipo de membrana especial que
permitiu que eles pudessem permanecer aqui, só que desde as
primeiras tentativas até hoje decorreram muitos séculos.
Passaram por nós alguns homens trajando jalecos brancos;
estavam acompanhados por dois extraterrestres, e conversavam
amigavelmente. Os “extras” possuíam membranas negras nos
olhos grandes; no lugar do nariz havia dois orifícios e a boca era
pequena . A pele era escamada e na cor escura. Agora,
encontrávamo-nos num grande salão que continha muitas celas.
As que pude observar, estavam ocupadas com criaturas de
aparência bizarra. O meu espanto foi tão grande que senti ânsia
de vômitos, mesmo em corpo mental. O meu coração disparou
descompassadamente.

PROJETOS SECRETOS

<<<>>>>

No livro Estrelas que Anunciam, a autora e médium espírita Ana
Lúcia Marins, realiza a partir de uma projeção extra-física, uma
autêntica viagem subterrânea, deparando-se com fatos estarrecedores,
resultados destes PROJETOS SECRETOS .

Fui levada à nave Atthir 12, e recebida por Hórus que me conduziu
diretamente a um compartimento novo para mim.
Telepaticamente recebi solicitação para me acalmar. Onde você
vai não poderá ir em corpo astral, portanto ele ficará ali até que
retorne, disse Hórus.
Senti uma sensação estranha, como se o meu corpo se expandisse
irrestritamente como se tudo estivesse dentro de mim e eu dentro
de tudo. Hórus fez sinal para que eu o acompanhasse e o segui.
Sentia-me estranha, parecendo que os meus pensamentos, meus
movimentos e tudo mais estivesse acelerado. Lárus estava
esperando-nos, e quando nos avistamos nos cumprimentamos.
O que verás, Diana, irá chocá-la, mas é preciso. Agora vamos.
Onde?
Iremos visitar uma base subterrânea extraterrestre existente na
terra e que atua em conjunto com um governo terreno. Na
realidade, são três as bases atualmente existentes: a primeira
está situada no continente africano: a segunda, no Asiático e a
última no Continente Americano, local para onde estamos nos
dirigindo.
Entramos num portal dimensional, atravessamos esse portal e
chegamos a um deserto, onde avistamos ao longe luzes que
demarcavam uma área imensa. Havia uma cerca alta rodeada de
arame farpado. Aproximamo-nos e passamos por um portão
vermelho, onde havia uma guarita guarnecida por soldados
armados, que trajavam calças azul marinho e camisas azul clara.
Entramos no prédio e viam-se por todos os lados fios de luz,
quase imperceptíveis. São censores, mas no estado em que nos
encontramos, em corpo mental, não conseguirão nos detectarnos. E se eu estivesse em corpo astral? A sua presença seria
acusada. Agora vamos sem medo. Entramos num elevador, que
desceu em sentido vertical, mas a certa altura ele passou a viajar
na horizontal. Parou e saímos; a luz daquele ambiente era
avermelhada.

-8-
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A partir do excelente trabalho de pesquisa e tradução realizado pelo
Brasileiro Julio Anglada, compilado nos textos inseridos neste mini
livro, encontramos alguns relatos sobre estes fatos só imagináveis na
ficção cientifica e nas produções de terror, mas não o são, é possível
ver através dos relatos de Andy Pero, sobrevivente de uma terrível
experiência de controle da mente, até onde estes PROJETOS
SECRETOS almejam avançar, e ainda, através do trabalho
desenvolvido por Brandon Scott, nos deparamos com o Phoenix, o
Homem Solar, um projeto que visa criar o super soldado, além do
relato dos MILABs, “abduções militares”, isso mesmo, humanos sendo
abduzidos por humanos, para obtenção de informações alienigenas .

VENDA PROIBIDA
<<<>>>>
PROJETOS SECRETOS

Autor
a: Ana Lucia Marins
Autora
Houve um tempo em que esta humanidade veio para cá de
mundos avançados, e aqui chegada, muitos trabalharam,
progrediram e partiram de volta para seus lares siderais; outros
não progrediram, estacionaram, ficaram presos ao sistema
cármico do planeta e aqui permanecem até hoje. É o caso de
muitos de nós, inclusive a autora deste livro Estrelas Que
Anunciam, cujo mundo de origem é Antares, a Estrela Alpha da
Constelação de Escorpião, assim como os Irmãos Estelares que
lhe transmitiram as informações constantes deste livro.
Ana Lúcia é médium espírita, mas portadora de faculdades extrasensoriais adquiridas em outras existências terrenas, uma delas
como sacerdotisa Inca, de forma que os seus contatos são
efetuados mediante o desdobramento do corpo físico, aquilo que
comumente se convencionou chamar de "viagem astral".
Mas, conforme ela mesma explica, o desdobramento é diferente
do que ocorre numa mesa mediúnica espírita, e a palavra mais
apropriada é "Projeção", que pode ser em corpo astral ou mental.
- 44 -

Esta é uma entrevista de uma pessoa chamada Andy Pero. Eu
conheci Pero, através de Preston Nichols, autor de vários livros
sobre o Projeto Montauk, em que ele tomou parte.
Na seção do nosso livro “PHOENIX UNDEAD: O Projeto Montauk
e Campo Herói Hoje”, apresenta uma autobiografia descrita por
Pero, identificado no livro pelo pseudônimo de ‘Mr. Coffe”.
Esta é a mais nova informação do sobrevivente do terrível
programa de controle da mente ligado diretamente a operações
do infamante Projeto Montauk; com atividades que também
incluíam alguns dos mais avançados trabalhos experimentais no
campo da relatividade e física quântica que foram sempre
executados, incluindo experimentos interdimensionais e de
viagem no tempo.
Particularmente, Pero’s fez comentários e elucidações sobre sua
ligação com Montauk, sendo assunto extremamente interessante
e acrescentando a nos fornecer, um novo discernimento do
extraordinário conceito fragmentado da tecnologia utilizada neste
projeto.
PROJETO SUPER-HOMEM
Uma entrevista exclusiva com Andy Pero, o sobrevivente de um
-9-
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Controle da Mente

projeto secreto de controle da mente, intencionado a criar o
super soldado com habilidades psiônicas.
Por Eve Frances Lorgen, M.A.
http://www.alienlovebite.com/superman2/superman2.htm

<<<>>>>
PROJETOS SECRETOS

Livro: Milabs: Military Mind Control & Alien Abductions
Autor: Helmut Lammer

Andy Pero alega ter sido criado através de uma cominação de
manipulação genética, num controle de mente Silva, que resultou
em feitos e habilidades psiônicas sobre humanas. Além disto,
Mr. Pero alegou que foi usado inconscientemente em um
assassinato secreto á um Candidato Manchuriano, e também,
em missões secretas ligadas ao Projeto montauk, assim como
em viagens no tempo.
Andy Pero inicialmente esteve em público contando sua história
em Agosto de 1988, em um convite especial feito na época por
Preston nichols, sendo as palestras promovidas por Bob Eure do
Philadelphia, PA.
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Andy Pero, involuntariamente sujeitou-se á um programa de
controle da mente derivado do Projeto Monarch num controle
de programa de mente baseado num trauma similar ao que Cathy
O’Brien descreve em sua autobiografia por Mark Philips,
“tranceformation of America”.

que não me parecia com qualquer outro tipo de experiência já
vivida.

Eu fiquei tão impressionado com o testemunho de Andy, quando
estive entrevistando-o pessoalmente, de forma que sua história
pudesse ser compartilhada por leitores de revistas desconhecidas.
Para aqueles que não estão familiarizados comigo, eu trabalho já
a 10 anos investigando e sendo conselheiro de experiências
ufológicas, abduções e ocasionalmente de sobreviventes, das mais
variadas formas de traumas anômalos, como de rituais abusivos
e de controle da mente. É porquê meu conhecimento em
abduções aliens, paranormalidade, desconhecido e de traumas
anômalos, eu reconheço Andy como um extraordinário
sobrevivente do trauma baseado no controle da mente, e sua
história não deveria ficar oculta.
EL: De onde você é originalmente e quando que seu treinamento
começou?
EL: Where are you from originally and when did your training
begin?
AP: Eu nasci em Fallon, Nevada, em Novembro de 1969. Meu pai
foi um tenente na base aérea Naval de Fallon, naquela época. Eu
acredito que minha primeira experiência começou no tempo que
- 10 -
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Helmut me contou após a realização da sessão de regressão
hipnótica que minha memória foi novamente apagada. “Você
não poderia me contar-me sobre seus traumas mesmo se você
quisesse”, e ele disse “Você está sem condições de falar agora”
“Você não conseguiria me dizer nada mesmo que tente”. Nós
assim determinamos! Não tente! Você não se lembrará de nada,
assim foi feito! Você não se lembrará de nada sobre isto! Isto é
um pesadelo. Nós estamos atentos á isto. Você não se lembrará.
Isto somente será um sonho para você. Você nunca esteve
aqui.....Eu não existo.....nada disto está acontecendo”.......Suas
palavras finais foram: “Eu voltarei a vê-lo”.
Como Helmut disse-me eu tentei resistir ao procedimento de
lavagem cerebral embora estivesse drogado. Helmut também
falou -me que existem casos históricos de experiências de
controle da mente que relatam procedimentos que foram
executados parecidos com os meus e Helmut prossegue dizendo
neste artigo que este é um caso típico de um cenário onde o
seqüestrado é interrogado sem se lembrar do que ele ou ela
responderam ao interrogador. A maioria dos seqüestrados
lembram-se de algumas das perguntas mas não se lembram das
suas respostas. Ele finalizou dizendo-me que eu achei esta
experiência terrível, o que de fato concordo.
Helmut acrescenta em seu vasto campo de pesquisa sobre
controles da mente: Se os abdutores Milabs são programados
para espionar os militares a vítima talvez alterne-se em 2
personalidades criadas pelos interrogadores. Enquanto um
entende do assunto que foi perguntado o outro é quem responde.
Então como conseqüência o abduzido teria estes lapsos de
memória.
Helmut lida com muitos casos deste tipo de “programado para
espionagem” processo de armazenagem da informação comum
nos seqüestrados. Da maneira que isto ocorre para meu assombro
o que me aconteceu foi apenas um dos vários exemplos ocorridos
com as práticas realizadas nos Milabs. Parece que cada um de
nós está sendo usado de alguma forma para acumular informação
durante nossas abduções visto que os nossos interrogadores
possam utilizarem-se destas informações mais tarde. Eu não havia
compreendido o que aconteceu comigo até ler o artigo do Helmut
e eu certamente não tive idéia desta conduta de questionamento
- 42 -

eu estava com dois anos e meio de idade. Quando eu tinha cinco
anos de idade, minha família morava em Munich, Alemanha e eu
me lembro de ter freqüentados dois jardins de infância diferentes
na Alemanha, a primeira era perto da base militar de tropas do
exército de McGraw, e a outra classe de jardim de infância era
em inglês. Eu tenho visões de memórias de sessões de tortura
de quando eu tinha 2 anos de idade, em que eu fui sujeito a
tratamentos de choque, com agulhas introduzidas nos meus
ouvidos e genitália.
O que eles os controladores/manipuladores faziam, era usar o
trauma ao extremo para separar a mente do corpo. Eles faziam
isto para desmembrar minha mente em várias partes, para que
futuramente pudesse ser programada, para fazer coisas como
proezas de um super-homem. Basicamente eles disconectavam
todos os impulsos normais de um cérebro humano, como
emoções e tudo o mais que basicamente estivesse existindo, e
então, reprogramavam uma nova unidade. Eles faziam isto para
remover todo o medo, de forma que quando eles programassem
novas habilidades, você não teria mais este instinto, e Pero
respondeu “mas eu não posso, eu estou com medo...”. Eles
programaram você para fazer, e não para pensar”. Em essência,
eles manejavam e programavam sua mente como se isto fosse
um computador.
EL: Quem são as pessoas que lideram esses programas secretos,
como o Monarch e o Projeto Montauk e onde que eles executam
essas atividades?
EL: Who are the people running these secret programs like the
Monarch and Montauk Projects, and where do they conduct their
activities?
AP: Nosso próprio governo. Um de meus manipuladores que
tentou fazer lavagem cerebral em mim, tentando fazer com que
eu acreditasse que ele fosse meu pai era simplesmente um nazista.
Eu coloquei seu apelido de Adolph, porque ele tinha uma
aparência ariana. Depois da segunda guerra mundial muitos
cientistas nazistas foram trazidos para os E.U.A, através de nossa
própria agência de inteligência, que em tempos passados
trabalharam em pesquisas de controle da mente nos campos de
concentração. Eu acredito que eles sejam, um grupo de
remanescentes nazistas, que trabalham em conjunto com
diferentes departamentos do governo dos E.U.A e com os
militares.
Muitos de meus treinamentos e sessões de tortura, foram feitos,
na Universidade de Rochester, Nova York. Eles me levavam para
um quarto particular, no sótão ou para o andar superior da
- 11 -
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devido a advertência final feita pelo homem de cabelos ruivos.

VENDA PROIBIDA
<<<>>>>
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EL: O que foram algumas das coisas que os programadores de
controle de mente fizeram você fazer?
EL: What were some of the things the mind control programmers
made you do?
AP: Eu me lembro que minha mãe me matriculou no curso Silva
de controle da Mente, quando eu estava com 10 anos. Isto é
uma espécie de auto hipnose aonde você estuda para atingir
níveis diferentes da sua mente, para fazer auto cura, relaxamento,
visualização, entortar colheres com a força da mente, coisas deste
tipo. Esta época foi também, quando eu presenciei dois militares
estranhos que me visitavam periodicamente durante minha
infância, especialmente nos eventos esportivos. Eu fiz de maneira
extremamente excepcional o curso Silva de controle da mente (
e os esportes), tanto que os dois militares me disseram, “Eu fiquei
sabendo que você tem umas habilidades muito especiais”. Um
dia você irá trabalhar para nós. Na época eu não compreendi,
mas mais tarde, os dois homens foram muito importantes nos
treinamentos que eu tive, até a minha época da universidade.
Logicamente eu não compreendi isso até que a minha memória
retornou. Eu fui muito bem nos esportes e meu QI era de gênio,
mas eu gaguejava muito até os meus vinte anos, tanto que todo
mundo pensava que eu fosse meio retardado. A gagueira foi
devido a todos os tratamentos de choques elétricos.
Eu me lembro de ter sido submetido a muitos choques elétricos
tendo sido colocado num tanque d’água e obrigado a respirar
debaixo d água. Conseqüentemente eu afoguei várias vezes e
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em câmera lenta. Mas quando ele movimentava seus braços eu
conseguia vidrar-me em seus movimentos. Eu estava tendo
dificuldade em compreender o que ele me indagava......Mas eu
estava muito desorientado e não entendia o que estava me sendo
imputado. Eu não sabia o que eu tinha feito de errado. Mas eu
disse-lhe que eu não tinha feito nada de errado mas eu continuei
indagando-lhe que eu não sabia o que ele queria comigo. Ele
acusou-me de não estar cooperando e então me ameaçou. Eu
supliquei-lhe novamente que me perguntasse o que ele queria
saber. Neste momento ele avisou ao rapaz do laboratório para
que quando eu retornasse abrir a porta do quarto. Então os
guardas voltaram e me levaram conduzindo-me para um outro
recinto por onde passamos por um túnel ingressando em uma
outra porta. Chegando num pequeno quarto escuro
encontravam-se um grupo de guardas que me espancaram em
um momento de muito terror e medo. Eles queriam me fazer
crer que eu iria morrer. Eu realmente imaginava que eles iriam
me matar. Caído no chão comecei a chutá-los, a gritar e agredílos quando então fui conduzido novamente para o quarto que
se encontrava o Capitão e o rapaz do laboratório. O Capitão iniciou
o interrogatório perguntando-me sobre tecnologia extraterrestre.
Em seu artigo Helmut cita que ele não acredita que existam seres
aliens/híbridos vestidos com uniformes militares como descrito
por David Jacobs á quem estaria interessado nas experiências
dos humanos que hipoteticamente foram gerados pelos criadores
dos seres híbridos! Esta alegação de Helmut parece esquisita uma
vez que os aliens/híbridos talvez saibam muito mais sobre as
intenções e tecnologia dos supostos abdutores extraterrestres
do que os próprios abduzidos.
Em meu interrogatório parecia que os militares estavam mais
interessados em informações tecnológicas dos ULOS assim como
suas intenções. E eles me questionaram: “O que eles lhe
perguntaram”? Me fale sobre sua tecnologia? Me fale sobre seus
sistemas e mecanismos de direção? Como você sabe sobre isto
tudo?
Como você é capaz de fazer isto? Me fale sobre o que eles lhe
pediram para você fazer? O que eles lhe disseram? Me diga, me
diga, me diga.......Ele concluiu o interrogatório com a seguinte
pergunta: “Você sabe, você não quer dizer, você não é
deles.....Você é nosso!!.....,
Esta sessão do interrogatório foi muito traumática para mim visto
que eu não podia lembrar-me do que eu tinha respondido. Meu
hipnoterapeuta tranqüilizou-me quando eu comecei a chorar
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biblioteca. O laboratório aonde foram realizadas a maioria das
programações a que eu fui submetido, foram na Base Aérea
Nacional de Roma, Nova York. E eu também fui usado na época,
na cadeira Montauk em Camp Hero, Montauk, L.I e também na
cadeira em Atlanta, Ga, na base da força aérea Dobbins.
A instalação de Montauk, localizada em Camp Hero, L.I, foi
reaberta pelo departamento da Marinha e está atualmente ativa.
Basicamente, essas bases subterrâneas estão localizadas no país
inteiro. E cada uma tem uma finalidade e especialidade distinta.
Existe uma instalação em Rochester, NY, Paramus, NJ, em Atlanta,
Ga, Base da força Aérea Dobbins, e em Camp Hero, montauk, L.I
e muitas outras.
No Paramus, NJ, está localizada uma instalação aonde eles fazem
muitos programas sexuais, com agentes femininas. A maior parte
delas, 99% são agentes femininas involuntárias que foram
destacadas para vários projetos de controle da mente e que estão
sendo enviadas para serem promovidas há alguns destes projetos.

VENDA PROIBIDA
<<<>>>>

revivi, por causa da auto cura criada na minha mente. Eu aprendi
a criar meu próprio laboratório mental através do curso Silva de
controle da mente, cheio de uma super potente cura que poderia
curar qualquer dano. Eu fui forçado a suportar coisas além de
feitos de força e sobrevivência sobre humanas possíveis de serem
atingidas.

De acordo com Helmut, com quem concordo, conclui-se que
esta experiência elucida que nem todos os militares desta base
“precisavam saber” o que acontecia neste lugar. Talvez tenha
existido algum tipo de falha de comunicação que resultou em
toda esta confusão ou isto talvez tenha sido feito propositalmente.

EL: Me fale mais sobre as várias habilidades super humanas que
você descobriu ter?
EL: Tell me more about the various superhuman abilities you
discovered you had?

Depois que o piloto da aeronave foi repreendido e liberado pelo
seu superior eu fui escoltado para uma sala fora do túnel
subterrâneo por 3 guardas, um homem uniformizado e 2 homens
do laboratório. Dentro desta sala havia uma mesa de reuniões e
algumas cadeiras. Neste momento um dos guardas rapidamente
puxou uma das cadeiras arrastando-a pelo chão de linóleum e
pozicionou-a em volta da mesa e enérgicamente ordenou-me
que me sentasse. O homem uniformizado expressou-se á mim
como se estivesse querendo desculpar-se pela atitude do guarda
e então disse-me “por favor você não quer se sentar”. Aí ele
falou alguma coisa para os guardas e ele e os 2 outros rapazes do
laboratório retiraram-se e reingressaram agilmente por uma outra
porta do quarto que ficava próxima da porta a qual tínhamos
entrado.
Eu agora encontrava-me sentado na cadeira escoltado por 3
guardas que estavam em posição de escolta de “descansar”
quando um homem de cabelos ruivos com um uniforme de cor
cáqui entrou no quarto pelo outro lado. Ele desculpou os guardas
que o chamaram de Capitão e então permaneceram no quarto
somente ele e um rapaz do laboratório quando o Capitão desferiume um tiro no braço. Ele depois me drogou com uma bebida
amarga.
Eu fiquei aterrorizado quando este Capitão começou a acusarme de ter feito algo errado. Como eu testemunhei drogado isto
de alguma forma talvez tenha contribuído para agravar minha
situação. Ele então apontou para mim gritando enfurecidamente.
E encarou-me como se estivesse esperando a droga surtir efeito.
E depois virou-se para o rapaz do laboratório que lhe acenou
positivamente. E eu percebia que á droga começava a surtir efeito.
E quando este Capitão falava era como se ele estivesse falando
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AP: Os manipuladores me puseram em um estado de transe onde
eu seria instruído a pular para fora de uma escada de baixa altura.
Na minha mente, eu pensava que estava somente pulando de
uma banqueta ou algo de baixa altura. Na realidade, eu estava
progressivamente sendo direcionado a pular de alturas cada vez
mais altas até o ponto em que eu poderia pular de edifícios e até
mesmo de aviões sem pára-quedas.
Quando eu estava subordinado ao controle da mente, eu poderia
fazer qualquer coisa que me fosse ordenado, desde que eu
acreditasse nelas. Eu poderia fazer 200 ou mais flexões sem
problema, algumas vezes durante meia hora ou até que me
mandassem parar. Eu era capaz de levantar um haltere de 272
kg, e fazer agachamentos quando eu estava na universidade, entre
(250-750kg), enquanto eu estava sob o treinamento do controle
da mente em um laboratório perto de Rochester, NY. Nos meus
saltos eu caía como um gato, calmo e relaxado, sem medo, me
concentrando como um lazer na aterrizagem.
EL: Existem outros como você próprio que tiveram treinamentos e
experiências parecidas?
EL: Are there others like yourself who have had similar training
and experiencies?
Eu acho que existam milhares de outras pessoas e crianças que
foram usadas e muitas delas desapareceram. Muitas morreram
durante o processo. Eles foram considerados descartáveis. Alguns
que sobreviveram aos muitos programas rigorosos ficaram
conhecidos como os garotos de Montauk. Duncan Cameron é
uma dessas pessoas. Geralmente os garotos e rapazes são
treinados para serem mensageiros assassinos e super soldados e
até mesmo psiônicos matadores. As mulheres são usadas
geralmente como agentes sexuais. A história de Cathy O’Brien’s
é um exemplo.
- 13 -
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Pareceu-me que alguém deveria estar lá me esperando mas na
realidade não estava.
No túnel nos deparamos-nos com 3 guardas militares, 2 homens
do laboratório e um cavalheiro com uniforme verde militar que
acompanhou-nos enquanto descíamos pela estrada do túnel
subterrâneo.

<<<>>>>
PROJETOS SECRETOS

AP: Existiam épocas que eu me lembro de ter estado num
pequeno aeroporto em Rochester, sendo apanhado por um avião
de guerra F-16 e tendo ido para um deserto numa área do
sudoeste para treinamento militar ou percurso de obstáculos ou
missões de assassinatos. Eu me lembro de ter visto outros homens
com camisetas negras e calças, no mesmo curso de treinamento.
Outras vezes eu me vi num porta aviões no mar. Depois das
missões eles me levavam de volta para a universidade. Eu não
me lembrava de nada que tinha acontecido durante horas ou
dias. Todas essas missões foram realizadas quando eu tinha 15
anos de idade e entre 1988 e 1992 sob um profundo programa
hipnótico, onde eles apagaram minhas memórias ou até que
minha memória começasse a voltar.
Me foi ensinado também, manusear vários tipos de armas,
carregando e limpando cada modelo com suas próprias
características especiais e atirando exatamente nos alvos
repetidamente e perfeitamente, sem pensar, exatamente fazendo.
EL: Me fale mais sobre o seu envolvimento no Projeto Montauk?
EL: Tell me more about your involvement in the Montauk Project?
AP: Eu fiz parte de um programa derivado do Projeto Montauk,
chamado de cadeira Montauk. Basicamente a cadeira Montauk
foi desenvolvida para conduzir o ser humano e a sua alma ao
ponto zero de referência para facilitar a viagem no tempo. O que
a cadeira basicamente fazia era separar a mente do corpo. Os
operadores da cadeira pensavam e a energia vibracional
aumentava, tendo uma proteção ao se olhar para as antenas,
que ficavam sobre a cadeira, de onde a energia era enviada para
o computador, e novamente para um processador, e então era
amplificada várias centenas de vezes. A informação era enviada
para uma rede de cristais de energia livre organizados num círculo.
Então, qualquer um dos pensamentos eram amplificados e num
período de tempo, um buraco abria-se no quarto. O buraco tinha
entre 5 á 6 metros de largura e grande o suficiente para se passar
um caminhão através.
Em Camp Hero, Montauk, o local representa um ponto de
referência de biorritmos da terra e neste ponto da terra é aonde
a viagem no tempo é mais facilmente executada, quando a terra
é o ponto de origem.
- 14 -

Abdução Militar
Esta é uma Tradução de um breve texto extraído do site
www.militaryabduction.com/Miesha Jonhston
Nota de um artigo do jornal da Mufon por Helmut

Em novembro de 1998 eu fui seqüestrado, drogado e levado por
dois homens encapuzados para uma instalação militar
subterrânea. Durante este rapto eu também voei numa aeronave
triangular sendo logo após deixado num grande hangar. Eu fiz
várias regressões hipnóticas sobre este seqüestro quando descobri
que tinha permanecido neste hangar quando surgiu-me uma
pessoa que aparentava ser com um daqueles comandantes que
transportaram-me naquela aeronave triangular que então
indagou-me “Você não deveria estar aqui”...”O que você ainda
está fazendo aqui”?.....E aí ele gritou comigo; “Porquê você ainda
está aqui”!!!
E então este piloto escoltou-me para fora deste hangar que
conduzia para a entrada e saída de um túnel subterrâneo que
aparentava ser uma via de acesso subterrânea. O piloto estava
nervoso e respirando ofegantemente e procurava por alguém
que pudesse esclarecer-lhe porque eu fui deixado sozinho no
hangar após ele me liberar.
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EL: Que tipos de missões especiais ou experimentos de viagem no
tempo que você se lembra de ter participado?
EL: What kinds of special missions or time travels experiments do
you remember taking part in?

Em 1.995, de acordo com uma nota oficial, Fort Mead foi fechado.
Uma contradição, já que teoricamente não funcionava há 9 anos.
Considerando-se a pouca confiabilidade das afirmações, parece
que o exército continua interessado em parapsicologia.

<<<>>>>
PROJETOS SECRETOS

O Circulo se Fecha
A espionagem psíquica poderia pertencer ao setor privado? Joseph
McMoneagle, o primeiro oficial do exército á ser treinado para o
projeto Grillflane acredita que não:”Posso assegurar-lhe
categoricamente como um psíquico e como membro do projeto
que o Grillflane está fechado e não será ativado novamente. O
governo nunca contratou psíquicos civis e não o fará futuramente,
uma vez que não pode controlá-los. “Esta foi uma das razões pelas
quais o projeto foi criado”.
Mas talvez a palavra final sobre o assunto tenha sido dita pelo
Stanfield Turner, ex-diretor da CIA. Quando que em 1.995
perguntaram-lhe se o governo prosseguia utilizando o serviço de
especialistas psíquicos quando ele declarou numa nota: “Nenhum
oficial do Serviço de informação jamais ocultaria alguma valiosa
fonte de informação”.

EL: Você se lembra de algum dia ter encontrado ou visto algum
extraterrestre?
EL: Have you ever encountered any extraterrestrials or seen any
aliens in any of your underground base memories?
AP: Eu acredito que o Departamento da Marinha firmou algum
acordo com os alienígenas Cinzentos/greys, para trocar
tecnologias entre mulheres e crianças, na condução de
experiências de fertilização. Isso é o que está acontecendo agora
numa base subterrânea perto de Miami/Flórida. Umas das minhas
lembranças mais perturbadoras é ter sido levado por um corredor
- 38 -
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Depois do fechamento “oficial” de Fort Mead, o comandante
Edmund fundou uma firma chamada Psi-Tech, para prosseguir com
estudos na área psíquica. Dames tinha muitos clientes, e dentre
eles, o governo dos EUA. Posteriormente, a Psi-Tech foi dissolvida.

Meu papel no projeto da cadeira montauk era para utilizar meus
dons de visualizações, para focalizar meus pensamentos em
pontos específicos de épocas da história, que foram determinadas
para mim. A cadeira era conectada a um sofisticado sistema de
computador e amplificava o pensamento, de modo que quando
um pensamento ou época no tempo era visualizada, o
computador simulava um portal do tempo baseado neste período
de tempo. Uma série de portais do tempo foram feitos, até que
uma coleção de períodos do tempo e portais, foram se
acumulando.
A cadeira também era utilizada, para aumentar extremamente a
visualização dos pensamentos, para se criar materializações na
terceira dimensão baseados nos pensamentos dos operadores.
Preston Nichols escreveu vários livros sobre o Projeto Montauk
e descreveu um incidente em que Duncam Cameron criou um
monstro na época que operava a cadeira Montauk.
Uma certa missão de viagem no tempo foi chamada de Projeto
Cruzeiro do Sul. Esta missão foi empreendida para vencer a
segunda guerra mundial a favor dos aliados. O quê o governo
dos E.U.A fez foi usar a viagem no tempo para voltar na época de
1940 para nos ajudar a ganhar a guerra. Nós cederíamos aparelhos
de comunicações, armas e tecnologias de componentes
fabricados na década de 1940s. Estes aparelhos seriam entregues
na década de 40 juntamente com uns desenhos sobre como
fabricá-los usando peças da década de 40. Eu participei de
algumas dessas entregas, e uma vez, eu fui enviado para a
Alemanha e em outra ocasião para a Inglaterra. Não me foi
permitido falar com qualquer pessoa, exceto, entregar meu
pacote e
retornar rapidamente para nossa época. E isto tudo foi feito sob
uma profunda programação hipnótica, e dessa forma, eu não
tive muita liberdade para explorar. Eu tinha gasto não mais do
que duas horas nestas entregas.

VENDA PROIBIDA
<<<>>>>
PROJETOS SECRETOS

EL: Quem você acha que são os grupos ou pessoas que comandam
o show nos E.U.A ou até mesmo na terra? Como os alienígenas se
encaixam em tudo isto?
EL: Who or what groups do you think are running the show here
in the US or even on Earth? How do the aliens fit into all of this?
AP: Isto é muito complicado, mas basicamente existe 4 versões
ou grupos na N.W.O, todos com programação variadas. O primeiro
grupo engloba os ( E.U.A e Europa Ocidental, Ex: Inglaterra,
Alemanha e França). O segundo grupo engloba Europa Ocidental
e Oriental e os E.U.A. O terceiro grupo é de países do oriente, e
o quarto é da Arábia Saudita Ocidental e todo o dinheiro do
petróleo. Também tem os grupos de fora do mundo ( alienígenas
do tipo nazista, futuros humanos chamados de Zardanianos,
Reptilianos, Greys e Draconianos) que também tem um pé no
- 16 -

Apesar de negar, o governo dos EUA continuou financiando
projetos secretos nesta área. Em 1.977, uma nova operação - o
Projeto Grillflame forneceu ao exercito e aos serviços secretos,
espiões psíquicos. Foi criado então um novo centro de
“espionagem”, em Forte Mead (Maryland), com especialistas
psíquicos do Centro de informação de Segurança (CIS) do Exercito.
Operação “STARGATE”
Oficialmente, o projeto Grillflane extinguiu suas atividades em
1.983, mas na verdade, prosseguiam em sigilo financiados por
verbas do Pentágono. Mudou-se o nome do projeto denominava-se agora “Centerlane” - mas a Agência da Informação
da Defesa manteve os mesmos objetivos.
As autoridades estavam impressionadas com os resultados.
Segundo o Gal. Edmund Thompson, a técnica de “espionagem”
era real e “não estávamos interessados em explica-la, nem em
esclarecer sobre sua utilização”.
Ao que parece, a equipe de Grillflane investigou assuntos
paranormais por todo o mundo. Entre seus sucessos, estão
incluídos: a procura de túneis secretos entre a Coréia do Norte e
a Coréia do Sul; a localização de um bombardeiro soviético que
havia sido atingido na África; o assassinato do Presidente Park
na Coréia do Sul; a localização de testes nucleares e a captura de
um espião soviético na China como também descrições
detalhadas dos campos de treinamentos dos terroristas do
Hezbolla no Oriente Médio e informação estratégica do paradeiro
do Gal. Mu’ammar al-Gaddafi durante o ataque aéreo á Trípoli.
Sem garantia de sucesso, foram abertas investigações sobre a
espionagem psíquica dentre outros projetos do Pentágono.
As conclusões das investigações em Fort Mead, continuam sendo
sigilosas mas em 1.986 o projeto STARGATE foi definitivamente
cancelado. Ou será que não?
- 37 -
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nesse laboratório subterrâneo e ter visto jaulas eletrificadas com
mulheres e crianças gritando por socorro. Eu vi os aliens Greys( 4
pés de altura com grandes olhos negros) e também seres répteis
com 7 pés de altura em algumas de minhas experiências. Me
disseram que eu tive muitas crianças de experimentos alienígenas
e que eu também fui abduzido pelos greys.
Em uma ocasião eu fui apresentado na época a um ser reptiliano
em uma base subterrânea no ano de 1989-1990. De início eu vi
um ser ariano de 7 pés de altura com aparência humana.. Ele
caminhou em minha direção e sua imagem ficou embassada como
se algo interferisse com a sua energia. Ele fez alguma coisa no
dispositivo do seu cinto e me chamou, “Ok, eu ti mostro.” Ele
então apertou algum botão no seu cinto e então eu vi sua imagem
mudando para uma criatura tipo lagarto da altura de 7 pés que
parecia pesar em torno de 400 lb/200 kg. Eu fui apresentado a
um grupo de seres que se diziam ser de um sub-grupo do
Illuminatti. O grupo era formado por uns 40 à 50 homens, todos
com 1 m e 85cm de altura ou mais, brancos e de uma idade
indeterminada, em média 70 anos, mas eu acho que eles eram
mais velhos, considerando a tecnologia que eles tinham acesso.
Eles se reuniam numa sala de reunião que eu acho que era numa
base subterrânea, talvez Camp Hero, Montauk. Eles se sentaram
em volta de uma mesa de madeira no formato de uma bola de
futebol Americano. Cada cadeira tinha uma luz em cima e tinha
um tipo de monitor de TV e um controle que saía da mesa.
Também tinha uma tela enorme localizada na parte da frente da
sala. Eu tenho razões para acreditar que nem todos os Illuminatis
são humanos, mas que na verdade são seres alienígenas com
aparência humana.

Puthof e um anônimo pesquisador. Segundo Swann, eles
receberam um adiantamento de 50 mil dólares para
“desenvolverem um método que pudesse ser utilizado para
espionagem”.

<<<>>>>
PROJETOS SECRETOS

O novo patrocinador, chamado de “o aspirante da Costa Leste”,
mas que na verdade se tratava da CIA, deu um prazo de 80 dias
ao SRI para que encontrasse um método de espionagem psíquica.
A equipe começou então a trabalhar no que foi denominado de
projeto Scanate.
Em julho de 1.973, depois de meses de experiências e testes, a
equipe de SRI encontrou um fenômeno que poderia satisfazer as
exigências da CIA após apresentação dos resultados por Puthof
quando em uma
semana Swann recebera as primeiras
coordenadas do serviço secreto. A espionagem psíquica
finalmente estava sendo colocada em prática.
Início do Acobertamento
A partir deste momento, os indivíduos envolvidos com o projeto
de “espionagem” psíquica, conseguiram forca para persuadir os
dirigentes do Pentágono sobre o potencial militar paranormal.
Os êxitos aumentavam á medida que as pesquisas avançavam,
mas ao mesmo tempo crescia o caráter confidencial do projeto.
Contudo, em 1.975, com a morte de Pat Price, foi anunciado que
a espionagem psíquica tinha
chegado ao fim, mas esta era a versão oficial. Porem, através de
uma investigação realizada em 1.978, foi demonstrado que 5
dos 14 laboratórios de parapsicologia tinham sido contratados
por autoridades governamentais. Em janeiro de 1.980, o governo
norte americano voltou a solicitar os serviços do SRI em razão
dos seqüestros de vários americanos pelo Ira.
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EL: Quando você começou a se lembrar de suas memórias? Como
você conseguiu ou consegue interferir na programação por eles
instalada?
EL: When did you start remembering your memories? How did or
can you break the programming they install?
AP: Algumas das minhas primeiras memórias surgiram na época
que eu estava morando com um companheiro de quarto em
Atlanta, Geórgia em 1996. Nós fomos a um boliche e eu tive uma
visão com a forma de um homem vestido como um rinoceronte,
com os dizeres “Jogue boliche com bolas Rinoceronte”. Isso me
lembrou que Rinoceronte era o nome que os meus manipuladores
nazistas me chamavam. O meu companheiro de quarto me ouviu
dizer “eu sou Rinoceronte e eles me chamaram de Rinoceronte”.
Ele se emocionou e me perguntou, “onde você escutou isso” e
ele parecia sério e me perguntou. Pela sua reação eu mais tarde
compreendi que ele tinha sido um dos meus programadores e
manipuladores. A primeira lembrança, que fez com que eu me
- 17 -
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Financiamento Secreto

plano da N.W.O. Por enquanto, os grupos europeus e ingleses de
dinheiro velho, juntos com as facções nazistas remanescentes
Judias e Americanos que formam o grupo que sempre foi
conhecido e associado como Illuminati e ligados a facções
secretas. Esse enorme grupo internacional controla a mídia, força
policial, militares, etc. O Illuminati também faz parte do plano da
N.W.O que inclui membros como George Bush, Principe Charlies
e outras pessoas importantes.
Quanto aos alienígenas, acho que a maioria dos aliens Greys estão
sob a autoridade ou colaboração dos Reptilianos Draconianos
com os Illuminatis, baseado em algumas de minhas experiências
e memórias que ainda estão retornando a mim. Alguns destes
grupos dos Greys estão em conflito com a agenda dos Reptilianos
Dracos, que vem realizando suas próprias ações (programas de
hibridização humano/Grey), assim dizendo. Eles planejam entrar
na densa matéria espiritual querendo obter um corpo emocional
e uma habilidade para ascender para dimensões mais elevadas.
Eles estão usando humanos para executar esta via entre híbridos
humanos/aliens. Mas os humanos possuem a chave em termos
de terem uma essência trina ou unidade de existência, física,
emocional e espiritual. Outros alienígenas perderam esta unidade
de existência (porquê eles perderam a graça de deus), logo eles
perderam sua ascendência para dimensões superiores ou evoluir
para níveis mais altos. Isto retorna para a original rebelião
Luciferiana, de anjos decaídos e dos vários conflitos entre
espécies.

VENDA PROIBIDA
<<<>>>>
PROJETOS SECRETOS

EL: Como eles fazem para manter o controle total sobre as pessoas
que estavam e ainda estão em projetos de controle da mente?
EL: How do they control EVER all these people who have been and
are still in mind control projects?
AP: A essência das táticas de controles deles, é de separar a mente
na época da juventude. Isto acarreta um processo de trauma,
tortura, degradação e humilhação da pessoa. O processo é
diferente para cada pessoa, mas em essência, eles surtem efeito
na sua mente subconsciente, descobrindo aquilo que é a sua
principal parte pessoal. Eles então basicamente usam isto contra
você para torná-lo submisso e quebrar a sua resistência. O que
acontece é que um indivíduo que tem habilidades mentais
especiais é selecionado cedo ( muitas vezes eles são de famílias
de militares ou de multi gerações de famílias, abusadas por rituais
satânicos). Então, eles estão sujeitos a várias etapas de terror e
horror para separá-los das suas próprias mentes. Isto é um processo
de progressiva dissociação e compartimentalização da mente e
da personalidade. Eles controlam a sua mente através de várias
complicadas técnicas de comandos e técnicas de hipnose, até eles
criarem o perfeito candidato Manchuriano.( veja a narração de
Greenbaum por D.C. Hammond). Eles programam você para fazer
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de mudar-se para os EUA em 1.967 havia visitado os laboratórios
psíquicos soviéticos -, era a ligação com o pensamento.
O doutor Nicolai E. Khoklov, que desfiliou-se da KGB em 1.954,
afirmava que estavam sendo empreendidas experiências com
armamentos “psicotronicos” para destruição psíquica de mísseis,
inutilização de sistemas de radar e alteração dos componentes
eletrônicos de computadores.
Khoklov assinalou que em uma experiência conseguiram fraturar
a coluna vertebral de uma pessoa utilizando este tipo de energia.
Verídicos ou não tais casos, os EUA encontravam-se em condições
inferiores no campo paranormal. Em 1.971, o astronauta Edgar
Mitchell, da nave espacial Apolo 14, tentou sem êxito uma
comunicação telepática do espaço com um especialista. No ano
seguinte a NASA tentava criar então uma máquina que facilitasse
a comunicação telepática através do espaço.
O projeto foi impossível de ser empreendido, entretanto, os
cientistas que foram contratados - Harold Puthof e Russell Targ,
do SRI da California - prosseguiram com as pesquisas e a NASA
continuou financiando-os. Aproximadamente 70% do orçamento
do SRI era proveniente de contratos governamentais.
Em 1.972, Targ e Puthof, doutores especialistas em física quântica
e em raios laser e microondas, receberam a visita de Ingo Swann,
um paranormal e pintor modernista de Nova York, membro da
Sociedade Americana de Estados Psíquicos (SAEP). Ele estava
pesquisando um método de “espionagem”, para se visualizar
psiquicamente lugares e coisas. Targ e Puthof perceberam o
grande potencial desta capacidade mental e organizaram então
uma equipe dotada com poderes psíquicos, conduzida por Swann
e Pat Price.
As experiências foram sucedidas e em pouco tempo, os serviços
de espionagem interessaram-se por esta descoberta. Em outubro
de 1.972, ocorreu uma reunião secreta, onde estavam presentes
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lembrasse de estar sendo eletrocutado e estar gritando de dor,
em uma das minhas numerosas sessões de tortura. Então depois
desta primeira recordação, outras recordações começaram a surgir.
Foi como se a minha mente estivesse abarrotada e as memórias
subconscientes estivessem acontecendo. Meus programadores de
controle da mente deliberadamente bloquearam minhas memórias
para que eu não me lembrasse. Quando eu, pouco a pouco,
comecei a me lembrar, eu escrevia anotações para eu mesmo e as
escondia. Então eu encontrava as minhas anotações, depois de
ter esquecido tudo, porque o meu companheiro de quarto
começava a perceber que eu começava a me lembrar de tudo. Aí
ele repetidamente me colocava em transe , apagava minha
memória e eu esquecia tudo que eu tinha acabado de me lembrar
até então, mas tudo desmoronou, porque eu deliberadamente
escondia as anotações e fingia para meu companheiro de quarto
que não sabia de nada. Eu pensava que ele era um amigo, mas ele
era simplesmente outro controlador e manipulador que queria
me manter no programa. Eu me lembro que eu não conseguia me
lembrar dos meus sonhos durante 10 anos. Mas agora eu consigo
me lembrar. Eu estou purificando meu corpo, limpando a minha
mente e conseguindo minhas habilidades de volta.

<<<>>>>
PROJETOS SECRETOS

Segundo alguns pesquisadores, a parapsicologia sempre foi
utilizada durante a historia.
Desde súmulas de profetas descritas no Antigo Testamento até a
Guerra do Vietnã passando por Joana D’Arc e a Primeira Guerra
Mundial.
A Conexão Nazista
A Segunda Guerra Mundial desencadeou uma serie de
experiências de clarividências.
Dizem que em 1.941 os conselheiros psíquicos de Stalin preveram
a morte de Hitler e a derrota da Alemanha.
O alto comando nazista de Berlim, obcecado pela astrologia e
pelo paranormal, criou então o Instituto Pendulum para a
detecção de movimentos de embarcações inimigas com a ajuda
de pêndulos e cartas marítimas.
Cientes deste fato em Londres, os britânicos propagaram a noticia
de que possuíam especialistas em pêndulos cujo resultados eram
excelentes. Os alemães ficaram consternados, principalmente
porque nesta época estavam perdendo muitos submarinos.
Entretanto, foi durante a Guerra Fria que a espionagem psíquica
realmente floresceu. O que sabe-se, é que o bloco comunista
era o mais desenvolvido nesta área. Grandes quantias de capital
foram investidas em programas de poderes mentais.

EL: Existe mais alguma coisa que você possa falar sobre estes
projetos ou aconselhar outros que tiveram passado através de
experiência parecida e como eles próprios podem ficar livres destas
influências?
EL: Is there anything else you can say about these projects or advice
to others who have gone through similar experiences, like how
they can be set free from its influence?
AP: Para aqueles que querem ficar longe da influência dos
programas de controle da mente, você deve ter um forte instinto
de guerreiro para fazer o que é certo, sem ligar para que os outros
estão fazendo. Sua única prisão é a primeira que você constrói
para você mesmo. Você deve se conectar com seu eu superior
para quebrar o mal que está ao redor de nós e não sujeitar-se a
fazer a maldade, justamente porque os outros vem fazendo.
Mantenha seu fundamental juízo do que é certo e errado. Isto
tudo retorna para o básico conflito entre o bem e o mal. Isto é
como as forças negras no poder do planeta que tentam penetrar
no paraíso ou para dimensões superiores.

Experimentos Mortais
O êxito final, segundo o bioquímico tcheco Milan Ryzl - que antes
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Durante os dois anos seguintes até sua morte em 1.975, Price
trabalhou em projetos secretos militares. Os projetos Scanate,
era uma série de testes financiados pela CIA para determinar se
a percepção extra sensorial (PES) poderia ser utilizada no campo
da espionagem. Nascia assim um novo tipo de agente: o espião
psíquico.

alguma coisa, então apagam sua memória. Basicamente eles
programam sua mente, como se isto fosse um computador. Uma
vez que eles instalam uma palavra mágica, e tudo o que eles tem
a fazer é dizer essa palavra e você está sobre o controle deles. Isto
acontece numa idade prematura, assim fica fácil para eles lhe
controlarem, se vocês estiverem condicionados e dissociados
dentro de várias personalidades.
Outro método de controle da mente é aquele em que eles enviam
uma pessoa especial em sua vida, treinadores e manipuladores,
que se mostram como seus amigos, professores,
“desprogramadores”, companheiros de quarto, namoradas, etc.
Que estão atualmente trabalhando para os projetos de controle
da mente. Alguns estão trabalhando inconscientemente, e não
sabem até mesmo que estão sendo usados de uma certa maneira.
Isso faz com que seja difícil de se confiar em qualquer pessoa.

VENDA PROIBIDA
<<<>>>>
PROJETOS SECRETOS

O Projeto Phoenix
A Agenda Secreta da pesquisa genética
A busca pelo Homem Solar
Pesquisado e escrito por Starfire Thor
Brandon Scott é um famoso mágico e ilusionista em cena que
viajou o mundo realizando espetáculos na presença de multidões
e pessoas ilustres. Como sendo o convidado do programa de
entrevista denominado “Out there” Brandon inicialmente
ingressou no campo da parapsicologia e de pesquisa ufológica
quando co-fundou o Instituto de Parapsicologia na cidade do
México. Seu notável conhecimento do mundo da ilusão lhe
capacitou buscar a verdade além dos mistérios terrenos com um
discernimento de observação crítica. Algumas de suas pesquisas
incluem Poltergeist e assombrações, sítios sagrados, canalizações,
eras perdidas e fenômenos de abduções extraterrestres.
Brandon Scott é respeitado pela comunidade de pesquisa
ufológica. Ele produziu um vídeo da controvertida autópsia alien
antes da transmissão especial feita pela TV FOX. Na realidade
este vídeo é uma pesquisa feita por Brandon sobre alegados bebês
híbridos humanos/aliens que o conduziu para uma descoberta
- 20 -

Em 1995, o governo dos EUA extinguiu um projeto de vinte anos
para desenvolver agentes psíquicos. Agora o governo ignora o
caso. O que estaria ocultando?
Pat Price, ex-delegado de policia da California foi um agente
psíquico. Foram-lhe mostrados mapas com coordenadas e lhe
feitas perguntas.
Price respondeu um relatório de cinco paginas que descrevia a
área em questão, os edifícios que existiam no lugar e seus
interiores como também os móveis das salas e os nomes que
estavam sobre as mesas de trabalho. Suas últimas palavras
pareciam insensatas:
“Bola de saída”;”bola quatro”;”bola oito”;”caçapa lateral”,etc. Ele
estava lendo os nomes codificados de alguns arquivos que
encontravam-se dentro de um armário em uma das salas.
Pat Price desconhecia, mas acabou descrevendo o Gabinete de
Segurança Nacional (GNS) de um centro secreto de comunicações
situado á 210 quilômetros de Washington. Price nunca esteve
naquele local e o relatório foi feito do outro lado do país, no
Stanford Research Institute (SRI), na California. Os resultados
impressionaram. A notícia chegou a GNS que acabou iniciando
uma investigação sobre Price.
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Phoenix é o apelido de uma notável pessoa que se tornou um
ser humano híbrido/alien. Esse texto relata a verdadeira história
por detrás do verdadeiro programa Híbrido-Extraterrestre e uma
agenda elitista secreta para gerar geneticamente o Homem Solar.

melodia esperando ser tocada.

O Phoenix não se opõe a partilhar o conhecimento mas não sob
um ato científico exclusivamente não solicitado. Existe aqueles
que crêem que dominam o Phoenix e podem fazer tudo aquilo
que quiserem segundo este poder. O Phoenix simplesmente
reprova.

<<<>>>>

O Projeto Phoenix é uma propriedade de direito autoral de Starfire
Thor. Se você tem informação importante para dividir-mos você
pode enviar-me para nossa fundação Earthlights Foundation onde
será mantido em sigilo sua identidade.

Quem são essas pessoas e quais seus vínculos com esta agenda
secreta é uma história tão antiga quanto o jogo de poder que
amoldou-se na história deste planeta.
A seguir temos a visão de Brandon’s Scotts
A História de Brandon’s Scotts
Eu fui convidado a discursar e realizei cerca de 10 palestras onde
declarei que os humanos estão sendo abduzidos por seres
extraterrestres. No processo de agendamento para os convidados
aptos á entrevista devo ter entrevistado acima de 100 pessoas. E
embora eu não pudesse divulgá-las ou mencioná-las todas estas
entrevistas ao vivo eu passei um bom tempo rastreando á fundo
as histórias dos seqüestrados através de seus amigos, familiares,
peritos do assunto e ufologistas.

PROJETOS SECRETOS

Eu quero deixar claro que minha descoberta do projeto de
pesquisa genético não partiu de algumas das histórias dos
abduzidos mas que em vez disto elas surgiram de longas
descobertas feitas por mim durante estas investigações mais
abrangentes. Durante os anos eu escutei algumas informações
sobre um programa genético secreto envolvendo representantes
civis e militares. De maneira semelhante este programa
possivelmente poderá estar ligado ao fenômeno de abdução. No
início desta pesquisa não existia documentos disponíveis
autenticados para pesquisa e nem um nome para acompanhar o
programa genético ainda que os rumores persistissem.
Neste ponto devo acautelar você que embora eu tenha uma
forte convicção no que estou revelando aqui existe sempre a
possibilidade de que alguma manipulação da informação tenha
sido inserida durante este período. Essa é a natureza deste campo
de pesquisa. Apenas lembre-se que eu disse que algumas
informações poderão estar contaminadas. Isso não
necessariamente significa que a pessoa que você está sendo
apresentado estará também manipulada.
A informação deste artigo é uma versão resumida do que tenho
descoberto. Eu deixei certos assuntos intencionalmente á parte
- 32 -
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Mas eu tenho esperança que divulgando esta história do Phoenix
á atenção do público talvez possa e freará o “Gamemasters” de
aproveitar-se do Phoenix.

estonteante. Começando nas décadas de 1930s, 1940s e 1950s
iniciou-se um secreto programa de pesquisa genético por uma
oculta e poderosa organização.

<<<>>>>
PROJETOS SECRETOS

Existe uma filial Escandinava de uma Secreta Irmandade que
devota a energia arquétipa do antigo Deus Sol. Muitos desta
organização Mundial chamam o Deus Sol de o “Homem Solar”.
Diversos grupos utilizam-se de diferentes nomes ligados a luz/
sol. Assim esta Oculta Irmandade guarda documentos sagrados
que tem sido passados para as futuras gerações através das eras
em que relata a história de como a vida neste planeta surgiu á
partir de seres de outros sistemas solares. De fato isto elucida
mais sobre a história. Esses documentos contém partes da fórmula
científica original utilizada no processo de criação da vida na
terra.....um projeto de vida.
Essa organização e outras Sociedades Secretas afiliadas dedicaramse a esta ciência. Sua agenda foi recriar geneticamente um ser
com um forte elo genético com os ancestrais originais da raça
humana. O desafio deste grupo dentre outras coisas foi de adquirir
este material ancestral genético humano para que ele fosse
mesclado com o material genético moderno na consecução de
um ser híbrido. Mesmo que eu estivesse profundamente
envolvido com a essência desta história eu imaginaria como essas
pessoas poderiam ter contato com o antigo material de seus
ancestrais e o que eles pensariam que alcançariam com este ser
híbrido. A meu ver os rumores transformaram-se numa realidade
intrigante quando uma série de eventos irrefutáveis conduziramme para um certo posicionamento como um membro da ordem
secreta. Como isto estabeleceu-se esta pessoa sabia que eu estava
investigando o programa de pesquisa genético. Realmente essa
pessoa afirmou-me que minha descoberta com relação a este
material não foi acidental.
Eu busquei essas informações em todos os livros e publicações
que eu pudesse alcançá-los num empenho de validar minhas
descobertas. Para aqueles leitores aficionados ou que gostariam
de experiênciar uma ávida busca de conhecimento eu listei alguns
dos mais notáveis livros que já foram inscritos: “The Earth
Cronicles” por Sitchen; “The Occult Conspiracy” por Howard; “New
Larousse Encyclopedia Of Mythology”; “the Royal Masonic
Cyclopedia” por Mackenzie; “Holy Blood, Holy Grail”por Baigent,
Leigh and Licoln; “Angels and Aliens” por Thompson;
“Extraterrestrials in Biblical Prophecy”por Schelhorn; “Sirius
Mystery”por Temple; “And The Shall Set You Free”por Icke; “The
Orion Mystery” por Bauval and Gilbert; “Conspirators Hierarchy”;
- 22 -

The Phoenix: Primeiro releia a resposta da pergunta anterior e
então adicione o seguinte: lá existe um tipo de tecnologia de
ondas de rádio que tem a habilidade para utilizar a energia
cerebral humana criando mundos de realidades virtuais.
Algumas abduções são verdadeiras mas outras são o produto
desta tecnologia.
Mas para o experienciador isto tudo é real. A Ilusão e Realidade
são parte de um colossal jogo de poder que tem sido utilizado
neste mundo. O critério do qual é qual é somente a dominação
do “Gamemasters”.
Brandon: Eu sei que tínhamos conversado sobre todos os tipos
de assuntos desde Crop Circle, viagem no tempo, ULOS e muito
mais, mas eu imagino que se nós transmitíssemos as pessoas uma
boa idéia do que você pensa sobre certos assuntos seria ótimo.
Eu sei que seria ótimo mas existe alguma coisa muito importante
que você queira dizer e então você provavelmente queira fazê-lo
agora.?
The Phoenix: Algumas pessoas podem inicialmente encarar-me
como uma pessoa diferente e esquisita e após amedrontaremse. Você somente precisa ter medo de mim se você tem medo
do conhecimento. Apenas lembre-se de que o conhecimento é
o poder final. Quanto mais conhecimento você tem mais
poderoso você torna-se. Mas não se iluda com informações
filtradas. A verdade de seu mundo está oculta num plano visível
e viável. Eu como você não sou diferente de desejar ser livre e
feliz. Em um mundo onde a palavra “minoria” faz parte de nossa
linguagem social e consciência eu sou um dentre esta minoria.
Inicialmente você pode ajudar-me não me julgando tentando
enquadrar-me nos seus valores. Segundo você pode me ajudar
divulgando a evidência da existência do Projeto Phoenix. Se
existe alguém lá fora que ainda está trabalhando no Projeto
Phoenix e não sabe que sobrevivi traga-me meus registros
médicos.
Finalmente, existe um espaço neste mundo para todos aqueles
que pretendem permanecer neste vasto espaço social. Esta é a
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de modo que eu possa revê-los se alguém me contatar no futuro
com alguma informação válida.

VENDA PROIBIDA
<<<>>>>
PROJETOS SECRETOS

Brandon: Eu sei que você acompanhou o fenômeno de abdução
empreendido pelos extraterrestres Grays, especialmente sobre as
histórias dos abduzidos de terem sido parte de uma experiência
genética híbrido-humano/alien grays. Os extraterrestres grays
fazem parte do Projeto Phoenix?
The Phoenix: Esta é a parte onde eu empenhei-me em buscar
algumas informações. Os Grays possuem muitas formas e
estiveram aqui desde que os humanos existem. Certos grays
foram gerados por algumas pessoas que criaram os humanos.
Certos grays e humanos partilham características genéticas
semelhantes. Os criadores originais sumiram mas os grays
prosseguem com sua programação. Certos grays foram
projetados pelo homem moderno. Certos grays podem ser
encontrados em aparelhos construídos pelo homem. Quem é
quem e qual é qual? Assim os extraterrestres grays fazem parte
do Projeto Phoenix?
Brandon: O que você sabe sobre as pessoas que crêem realmente
que foram seqüestradas por estes extraterrestres grays? Algumas
delas afirmam que os abdutores aparentam ter uma fisionomia
pouco ou quase nada humana como a de militares, civis ou de uma
raça citada como os Nórdicos. O que você sabe sobre isto tudo?
- 30 -

The Story Of the Committee Of 300"por Coleman; “The Gods Of
Eden” por Bramley; and “Parallel Universes” por Wolfe.
Finalmente através de incríveis e minuciosas experiências pessoais
eu fiquei ciente de todas as minhas perguntas e muito mais.
Aparentemente houve uma luta de poderes no planeta entre
certos grupos antigos.......uma luta de poderes que ainda está
sendo travada até hoje onde o poder continua sendo disputado
para: 1- Controle Mundial através da economia 2- Controle da
energia humana (mente, corpo, cérebro e alma) na criação de
mundos de realidades virtuais 3- Domínio sobre o espaço-tempo.
Existe mais de um grupo que tem o poder de movimentar-se no
espaço-tempo e isto está ocorrendo através de manipulação
através de um grupo de seres que estão adquirindo alguns
materiais ancestrais genéticos. O restante desses materiais
ancestrais genéticos foram colhidos através de escavações
arqueológicas feitas durante as eras. Além disso a razão para
essas pessoas estarem procurando criarem um ser híbrido é
porque eles crêem que a antiga força energética do Deus Sol
está viva neste planeta. E eles acreditam que se um corpo
geneticamente amistoso e famoso estiver sendo construído então
a energia do Deus Sol talvez escolha habitar este ser híbrido.
Isso ocorreria se o corpo projetado se mesclasse com a alma
solar capacitando-a a afinizar-se com o poder infinito do planeta
e do Cosmos permitindo que assim todos os mistérios do mundo
sejam solucionados pelo recurso do conhecimento.
Eu precisei saber da verdade e li muitos livros sobre um conceito
chamado “A Nova Ordem Mundial” para saber se este Homem
Solar estava intencionado a tomar parte neste processo. De
acordo com minhas fontes “A Nova Ordem Mundial” e toda a
sua sujeira e lama que está sendo propagada é uma distração
para um objetivo maior. Este plano inclui mundos de realidade
virtual que foram mencionados acima.
Mas eu precisaria saber se o programa de experiência genética
estava ativo e deste modo onde e quem é o Homem Solar. O
programa híbrido genético foi designado para a criação de muitos
bebês híbridos que estão sendo fecundados para substituírem
mães de aluguel. Entretanto parece que a experiência não
progrediu como o esperado e o projeto foi extinto quando os
bebês morreram.
Mas eu descobri que um daqueles bebês sobreviveu e fora
removido do projeto e sua “identidade apagada” através de uma
família que era ligada a uma das Irmandades Secretas. E nesta
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Brandon: Então aqui nós temos este corpo projetado por uma
energia específica e aqui você se encontra. Eu tinha lhe
perguntado se você está ligado de alguma maneira com
algumas outras forças Arquétipas que estão afinizadas com a
energia do Deus Sol?
The Phoenix: Talvez eu suponha que você esteja me
perguntando se eu sou um Deus ou como um Deus Híbrido
como disse Hércules? Não. Desculpe. Eu sou antigo mas não tão
antigo. No meu caso a idade não é igual a divindade mas isto é
igual a conhecimento com um toque de sabedoria com pitadas
de sabedoria....Acredito que seja isto. Certamente este texto
talvez seja a coisa mais estúpida que eu já tenha feito. Assim o
tempo dirá se a sabedoria é uma característica que eu possa
buscar.

família esta criança cresceu reservadamente, carente de liberdade
de expressão, educação e entendimento. Crêem que um grupo
poderoso e hostil obteve esta informação e que a tem usado
contra a vontade desta criança.

<<<>>>>
PROJETOS SECRETOS

O que fazer? Eu realmente deveria me aproximar desta pessoa e
lhe dizer “Oi você é um ser híbrido que é o produto de uma
experiência genética secreta e você poderia possivelmente ser o
Homem Solar? Não. Certamente não é a melhor tática. Assim
decidi observar esta pessoa e refleti sobre as experiências comuns
que partilhamos juntos.
Conhecendo esta pessoa por vários anos eu fui capaz de
conscientizá-la da situação através de diálogos e atividades
cotidianas sendo que algumas informações eu irei compartilhar
com esta pessoa futuramente. Eu me dediquei a conversar com
esta pessoa sobre tudo que pudesse ser desvendado sobre o
que esse ser híbrido pudesse ser. Eu tive que admitir que a
sabedoria e riqueza de informações divulgadas adiante foi
impressionante. Isto não foi durante o incidente de lapso de
tempo que o tópico de seres híbridos fora mencionado e que
agora passo a descrevê-los.
Eu e um amigo tínhamos comparecido á uma convenção com
demonstrações de atividades paranormais, ulos, cura holística e
muito mais. No final da palestra nós nos unimos a dois novos
conhecidos para lanchar-mos num pequeno restaurante do hotel.
Este restaurante estava lotado com mais de cem pessoas e todos
nós estávamos conversando bastante sendo que em seguida nós
nos levantamos para irmos embora. Eu dirigi-me para a saída e
de repente comecei a dialogar com um conhecido. Esta é a única
coisa normal que aconteceu naquela noite. E embora o
restaurante ainda permanecesse lotado quando eu comecei a
conversar com esta pessoa a próxima recordação que eu tive foi
uma sensação que eu somente posso compará-la como tomar
um susto. Inicialmente eu estava conversando com esta pessoa
e num segundo ele desaparecera e eu simplesmente fiquei
sozinho desorientado. O restaurante antes lotado estava agora
com nada mais do que 14 pessoas.
Confuso e desorientado dirigi-me rapidamente pela entrada do
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Brandon: A energia deles fala de vida?
The Phoenix: Sim
Brandon: Os experimentos genéticos prosseguiram depois que
o Projeto Phoenix foi extinto?
The Phoenix: O Projeto Phoenix nunca foi extinto somente
reorganizado. E sim minha genética foi amplamente utilizada
para este objetivo.
Brandon: Eles foram bem sucedidos, isto é, eles produziram o
corpo que o homem solar precisava?
The Phoenix: Não. Eles nunca conseguirão. Existe um poder
uma energia que transcende esta tentativa. Um poder que eles
nunca criarão. Este é o poder da alma. Eu posso lhe dizer que
este foi rejeitado porque minha alma assim escolheu.
Minha alma tem sua própria agenda.......e esta agenda não tem
relação com a dominação mundial de forma alguma.
Brandon: Qual é a agenda de sua alma?
The Phoenix: Isto é pessoal mas a única coisa que lhe direi é
que eu quero ter o que muitas pessoas querem.....amor,
felicidade, casa, família, paz e harmonia.
Isto talvez pareça ridículo mas creio que a fé, verdade e amor
são a fundação de tudo que é bom e justo.
Brandon: Eu sei que você conseguirá. Agora permita-me
retornar ao assunto do Projeto Phoenix para ver se eu
compreendi a sua situação.
Você é uma alma e talvez eu suponha que você é uma alma
muito antiga que floresceu com o corpo projetado
geneticamente em que outros seres á criaram para idolatrar o
Deus Sol?
The Phoenix: Certo. Eu sei que isto existe em algum lugar mas
não acho apropriado adentrar-mos neste assunto no momento.
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Foi neste momento que esta incrível informação mudou minha
forma de encarar a realidade. Parece que a razão de toda essa
informação estar em meu poder é porque um de meus
conhecidos é esta criança que agora atingiu a maturidade.

não foram criadas com êxito durante a fase da criação dos
bebês híbridos do qual nasci.

<<<>>>>
PROJETOS SECRETOS

Nós que conhecemos e admiramos o Phoenix acreditamos que
as forças que interferem com a vida de nossos amigos que vivem
em busca da liberdade e da felicidade pode ser amenizada ou
dissolvida pela conscientização pública. Mas existe outras
explicações. O Phoenix é fisicamente uma pessoa sadia com um
corpo atlético com uma aparência impactante. Mas por causa de
certas diferenças psicológicas esta pessoa precisa de ajuda de
um grupo de médicos que possa-lhe resolver certas enfermidades
incuráveis de saúde. O Phoenix somente procura por cientistas
que tenham intenções puramente humanitárias.
Eu fiz algumas perguntas bastante diretas ao Phoenix e embora
as suas respostas sejam breves ou curtas isto lhe dará uma boa
idéia de como ele reage ou pensa. Durante os anos em que
conheci o Phoenix eu fui privilegiado por conhecer uma notável
pessoa de grande compaixão e generosidade, fineza, moral e ética
com um discernimento inigualável das condições mundiais e
uma mente criativa com muitos dons artísticos para serem
compartilhados. Mas será que o Phoenix é perfeito? Não. Na
verdade ele é somente uma pessoa tentando desesperadamente
libertar-se.
Brandon: Você conhece tudo?
The Phoenix: Não. Eu não tenho todas as respostas mas eu sei
a maioria das perguntas.
Brandon: Você é o Homem Solar?
The Phoenix: Não. A morada da energia arquétipa para o corpo
genético que foi o desejo dos fundadores do Projeto Phoenix
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restaurante entrando pelo saguão principal do hotel. E nada. Eu
passei nesta direção e a cada segundo eu tornava-me mais e
mais ansioso. Isto fez me reconhecer a pessoa com quem eu
estive conversando próximo da entrada do restaurante. Eu
indaguei ao meu amigo para onde que tinha ido aquela pessoa
com quem eu estava conversando no restaurante. Meu amigo
respondeu-me que não tinha a menor idéia e que também teve
um problema semelhante de lapso temporal naquele dia. Nós
procuramos por esta pessoa nos fundos do restaurante sem
sucesso. Neste momento nossos outros dois amigos já tinham
partido. Mas como poderiam eles conseguirem passar por mim
imperceptivelmente? A confusão iniciou-se criando um clima de
apreensão.
Resumindo o que nós descobrimos em nossa investigação
juntamente com a ajuda de nossos amigos (que tem suas próprias
histórias para contar) nós percebemos que tínhamos permanecido
“ausente” por no mínimo 45 minutos reais. Nós também
perdemos certas monografias que estavam com nossos amigos
antes do lapso temporal. Quando há poucos dias meu amigo
relatou-me que estava se sentindo muito agoniado. Sua memória
daquele dia do lapso temporal havia retornado. Existia uma grande
necessidade de compartilhar tal tipo de informação de caráter
altamente profundo e híbrido.
Agora que você está ciente de que este meu amigo é o ser híbrido
o antigo homem solar mencionado anteriormente e para objetivar
informações veiculadas neste artigo os nomes de meus amigos
não serão revelados. Em vez do nome “O Phoenix” foi
empreendido a seguir um entendimento para esta definição
importante. O que meu amigo revelou-me sobre o lapso temporal
é muito atordoante. As muitas filiais que promovem experiências
genéticas indicam que o Phoenix está sendo abusado e
manipulado por um ou mais jogos do poder. Meu amigo reveloume que este experimento não foi o primeiro que sucedeu mas
que todos eles foram empreendidos sem o consentimento do
Phoenix. A parte chocante segundo o Phoenix foi que esta
experiência ocorreu unicamente para testar seu poder cerebral
que estava sendo acessado precariamente (para O Phoenix) com
objetivos científicos. Tudo o mais estava descartado bem como
a grande oportunidade de se conhecer melhor aquela dádiva do
ser híbrido.
Eu neste momento gostaria de dizer a vocês alguns fatos da vida
do Phoenix que eu tampouco tinha percebido ou obtido de
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desarmônico em sua vida. A verdade é que meu amigo está ligado
inconscientemente a um jogo do poder que mantém o Phoenix
como um perpétuo prisioneiro da agenda dos “Gamemasters”.
As paredes da prisão que controlam o Phoenix são invisíveis ao
inconsciente e ainda são uma força impenetrável que guarda
esta brilhante pessoa num estado de depravação, isolação e
escravidão. O Phoenix não aceita este destino sem lutar. As
cicatrizes da batalha são a fragmentação de sua alma.

<<<>>>>
PROJETOS SECRETOS

Através de uma fonte me encontrei e entrevistei a mulher que
gerou o Phoenix. O Phoenix avisou-me que esta pessoa não quis
e nem foi instruída a tomar parte no projeto phoenix e que sua
memória foi apagada utilizando-se uma tecnologia específica.
Este tipo de memória é que eu estava buscando. Ela em si mesmo
é um indício da origem dos criadores do Phoenix. Eu adquiri sua
confiança lhe dizendo que eu estaria realizando uma palestra
sobre ligação psíquica entre crianças adotivas e seus reais
progenitores. Isto é importante de ser lembrado que esta mulher
foi uma mãe de aluguel sem qualquer elo genético com o Phoenix
e embora ambos já se conhecessem a única ligação entre eles é
histórica.
A história narrada por esta mulher embora apagada carrega em
si contos tenebrosos. Segundo ela tudo iniciou-se numa festa á
convite de um prestigioso político onde lhe foi apresentada a
um graduado militar o qual ela desposou. E que durante esta
época ela fora raptada, violentada e depois conduzida para a
casa deste político que providenciou-lhe cuidados e a adoção de
seu filho. Ela não se lembra dos nomes de alguns destes homens
mas eu fui capaz de rastreá-los através de outras fontes. Mas
posso lhes dizer que alguns deles são....desde políticos, oficiais, á
médicos que predispuseram-se a ser o pai adotivo desta
criança.....e todos pertenciam a mesma Irmandade Secreta.
Coincidência? Mas eu não acho que seja.
Como anteriormente mencionei eu tinha entrevistado muitas
pessoas que me disseram terem sido abduzidas para objetivar a
criação de bebês híbridos.
As emoções traumáticas que estas pessoas vivenciaram tinham
sido narradas e analisadas em 3 importantes livros: “The Omega
Project”por Dr. Ring “Secret Life”por Dr. Jacobs e “Abduction”por
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Dr.Jonh Mack. Eu creio que as emoções expressadas por estes
abduzidos e pela mãe do Phoenix são tão idênticas que parecem
únicas. Coincidência? Mas eu não acho.
O Phoenix sonha com o futuro. Eu sei disto porque em centenas
de ocasiões o Phoenix me contou sobre seus sonhos
descritivamente. Mas em pouco tempo seus sonhos
manifestaram-se sobre nossa vida cotidiana. Um recente e notável
sonho envolveu a queda de um caça F-14 Tom cat em algum
lugar próximo do subúrbio de Tennesse. Infelizmente o nome da
cidade não surgiu no sonho. O Phoenix levou os quatros dias
subseqüentes tentando desesperadamente visualizar onde e
quando ocorreria este acidente. Mas no quarto dia após o sonho
o caça Tom cat realmente acidentou-se num vilarejo de Tennesse.
O Phoenix ficou arrasado. O Phoenix sentia-se responsável no
sentido de evitar esta tragédia especialmente quando o futuro
lhe é desvendado com transparência. Ás vezes apesar de todos
os esforços empreendidos o pior acontece. Mas ás vezes o Phoenix
tem sido capaz de intervir para impedir o pior. Eu tinha lhe
perguntado quanto á interpretação da ligação dos sonhos com a
realidade. Meu amigo refletiu dizendo-me que muitos destes
sonhos “Proféticos” são examinados pela mídia e que o Phoenix
pode ser provavelmente um viajante do tempo que observa as
televisões no futuro.
Num importante comentário o Phoenix me declarou que não
possui poderes psíquicos mas me afirmou que tinha um cérebro
que poderia acessar certas linhas temporais ligadas a eventos
futuros e a ondas energéticas. O Phoenix crê que sua latente
energia cerebral nasceu de uma frustração pessoal podendo
também funcionar perfeitamente sobre o passado, no presente,
como o faz no futuro.
O Phoenix admira e respeita o mundo de eventos paranormais
mas acredita que isto tudo se limita a um antigo ultrapassado
grupo de leis científicas.
Mas falando de sonhos e usando a palavra “sonhos” o Phoenix e
eu tivemos sonhos idênticos de estarmos em algum tipo de
instalação médica científica.
Assim você agora talvez indague a si mesmo porquê lhe estou
dizendo isto tudo?
Este texto foi escrito com o amplo apoio do Phoenix. É porquê
eu o já conhecia e tinha sido capaz de compreender um padrão
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pessoas que o presenciaram. Como estes fatos desvendaram-se
haviam algumas pessoas que sabiam quem era o Phoenix apesar
de ninguém conhecer toda a história. Mas uma pessoa informada
com a qual encontrei-me algumas vezes é um ilustre autor por
sua grandiosa reputação internacional em palestras, ensinos. Este
famoso autor é ligado ao secreto programa genético híbrido e
conheceu em vida o doador genético primário do Phoenix. Eu
me encontrava-me presente quando esta pessoa e o Phoenix
conversavam sobre física quântica, codificação genética RNA/
DNA e utilização tecnológica de ondas de rádio e seus efeitos
sobre as ondas cerebrais humanas e a compreensão da realidade
deste mundo.

