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BIBLIOTECA UFO

O que é a Biblioteca UFO
A Biblioteca UFO já está consagrada pela
Ufologia Brasileira. Foi lançada pela Revista
UFO em 1998 para veicular obras de qualidade, atuais e consistentes sobre a presença
alienígena na Terra e suas consequências,
produzidas por autores ativos e que ajudaram
a construir a história atual da Ufologia. A
Biblioteca pretende abastecer os estudiosos
e entusiastas do assunto com livros ricos em
informação de qualidade sobre nossos “visitantes” extraterrestres. O critério de seleção
de autores leva em consideração o significado,
a utilidade e a repercussão de seu trabalho.
Assim como são escolhidos temas que ofereçam verdadeira contribuição ao
entendimento da questão ufológica em todas as suas vertentes.
Ao serem consideradas novas obras para comporem este acervo, observa-se também um critério muito presente no Fenômeno UFO, ou seja, sua
manifestação em múltiplos níveis físicos e não físicos. Para tanto, um estudo
de tão complexo cenário deve ter em conta a transdiciplinaridade como ferramenta de trabalho, ou seja, um conceito que mescle diferentes formas de
pensamento e inter-relacione várias disciplinas, estimulando novas maneiras
de se compreender e assimilar a realidade dos fatos por meio da articulação
dos elementos que os compõem, sob todos os seus ângulos.
Assim, refletindo o esforço da Revista UFO há 35 anos, a Biblioteca
UFO busca encontrar as respostas para a ação na Terra de outras espécies
cósmicas e seus efeitos para a humanidade, entendendo que apenas uma
abordagem adogmática, profunda e responsável poderá oferecer entendimento
a seu respeito e as respostas para o enigma do milênio. Esta abordagem
é a que se imprime nesta colação de livros, com a expectativa de que o
Fenômeno UFO e matérias adjacentes e igualmente importantes sejam
compreendidas em sua totalidade e profundidade evidentes.
Coleção Biblioteca UFO © 2019
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Dedicatória
Dedicado aos grandes movimentos por liberdade na
história do nosso mundo — tanto conhecidos como
desconhecidos.
— Marshall Vian Summers
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ARQUIVO UFO

Quem é Marshall Vian Summers
Embora seja pouco conhecido no mundo atual,
Marshall Vian Summers pode ser reconhecido
como o professor espiritual mais significativo
a emergir em nosso tempo. Por mais de 20
anos ele tem escrito e ensinado discretamente
uma Espiritualidade que confirma a inegável
realidade de que a humanidade vive em um
vasto e povoado universo, e agora precisa urgentemente se preparar para a sua emergência
em uma Comunidade Maior de vida inteligente.
Summers ensina a disciplina do Conhecimento ou saber interior. “A nossa intuição mais profunda é apenas uma expressão
externa do grande poder do Conhecimento”, ele diz. Os livros de sua
autoria Steps to Knowledge: The Book of Inner Knowing [Passos para
o Conhecimento: O Livro do Saber Interior, New Knowledge Library,
2011], ganhador do Prêmio Livro de Espiritualidade nos Estados Unidos,
no ano de 2000, e Greater Community Spirituality: A New Revelation
[Espiritualidade da Comunidade Maior: Uma Nova Revelação, New
Knowledge Library, 2011] constituem uma fundação que pode ser considerada a primeira “Teologia do Contato”.
Todo o corpo de seu trabalho, por volta de 20 volumes, somente parte
publicado pela editora New Knowledge Library, representa bem alguns dos
ensinamentos espirituais mais originais e avançados a surgir na história moderna. Ele também é fundador da Society for The Greater Community Way of
Knowledge [Sociedade para o Caminho do Conhecimento da Comunidade
Maior], uma organização religiosa sem fins lucrativos.
Com a presente obra, Summers se torna talvez o primeiro professor
espiritual importante a soar um claro alarme sobre a verdadeira natureza da
Intervenção alienígena que vem ocorrendo no mundo, clamando por responsabilidade, preparação pessoal e uma conscientização coletiva. Ele dedicou
Coleção Biblioteca UFO © 2019
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sua vida a receber o Caminho do Conhecimento da Comunidade Maior, um
presente do Criador para a humanidade e está comprometido a trazer esta Nova
Mensagem de Deus ao mundo. Para ler sobre a Nova Mensagem online, visite
o site www.novamensagem.org.
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As quatro questões fundamentais
sobre a presença extraterrestre no
mundo hoje:
O que está acontecendo?
Por que está acontecendo?
O que isto significa?
Como podemos nos preparar?
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Prefácio

A necessidade
de se conhecer

É

bem incomum encontrar um livro que tenha o poder
de mudar vidas, mas é muito mais extraordinário
encontrar uma obra que tem o potencial de impactar a história da humanidade. Há quase 40 anos,
antes de existir um movimento ambientalista, uma mulher
corajosa escreveu um livro muito provocativo e controverso
que mudou o curso da história. Primavera Silenciosa [Gaia,
2010], de Rachel Carson, gerou uma conscientização mundial
sobre os perigos da poluição ambiental e estimulou uma resposta
ativista que perdura até os dias atuais. Dentre as primeiras pessoas
a declarar publicamente que o uso de pesticidas e agrotóxicos
era uma ameaça à vida, Carson foi ridicularizada e difamada
a princípio, mesmo por muitos de seus pares, mas, por fim,
foi considerada uma das vozes mais importantes do século
20. A obra em referência ainda é amplamente considerada
como o pilar do ambientalismo.
Hoje, antes de existir uma conscientização pública
predominante sobre uma incursão extraterrestre em andaColeção Biblioteca UFO © 2019
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mento em nosso meio, um homem igualmente corajoso —
um professor espiritual previamente oculto — dá um passo
à frente trazendo um comunicado extraordinário e perturbador, originado além da nossa esfera planetária. Com Os
Aliados da Humanidade, Marshall Vian Summers é o primeiro líder espiritual de nosso tempo a declarar, inequivocamente, que a presença não solicitada e as ações clandestinas de nossos ““visitantes”” extraterrestres constituem
uma profunda ameaça à liberdade humana.
Ainda que a princípio, semelhante ao que ocorreu com
Carson, Summers certamente encontrará escárnio e descrédito, mas posteriormente ele pode ser reconhecido como
uma das vozes mais importantes do mundo nos campos da
inteligência extraterrestre, Espiritualidade humana e evolução da consciência. Os Aliados da Humanidade se revelam
de fundamental importância para garantir o próprio futuro
da nossa espécie — não somente nos despertando para os
profundos desafios de uma invasão alienígena silenciosa,
mas também acendendo um movimento sem precedentes
de resistência e empoderamento.
Embora as circunstâncias da origem deste material
explosivamente controverso possam ser problemáticas
para algumas pessoas, a perspectiva que ele representa e a
mensagem urgente que ele transmite exigem a nossa mais
profunda consideração e resposta resoluta. Aqui todos nós
somos confrontados de forma muito plausível com a afirmação de que o aparecimento cada vez maior de UFOs e
16
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outros fenômenos relacionados são sintomáticos, nada menos do que uma Intervenção sutil e sem oposição, por enquanto, por forças extraterrestres que buscam explorar os
recursos da Terra para o benefício delas mesmas.
Como responder apropriadamente a uma afirmação
tão perturbadora e ultrajante? Devemos ignorá-la ou descartá-la sem reflexão, assim como muitos dos depreciadores de Carson fizeram? Ou devemos investigá-la e tentar
entender exatamente o que está sendo oferecido aqui? Se
escolhermos investigar e entender, eis o que encontraremos: uma revisão aprofundada das décadas recentes de pesquisa mundial sobre a atividade ufológica e outros fenômenos aparentemente extraterrestres (por exemplo, abduções
e implantes alienígenas, mutilações de animais e mesmo
possessões psicológicas) que dão ampla evidência para a
perspectiva dos Aliados; de fato, a informação contida nos
discursos dos Aliados esclarece incrivelmente as questões
que têm confundido pesquisadores por anos, explicando
muitas evidências misteriosas, porém persistentes.
Uma vez que tivermos investigado estes assuntos e
satisfeito a nós mesmos de que a mensagem dos Aliados
não é somente plausível, mas convincente, como será
depois disso? As nossas considerações levarão inevitavelmente à conclusão inescapável de que a nossa difícil
situação hoje tem profundos paralelos com a incursão
da civilização europeia nas Américas, começando no século 15, quando os povos indígenas não puderam comColeção Biblioteca UFO © 2019
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preender e reagir adequadamente à complexidade e ao
perigo das forças visitando suas costas.
Os ““visitantes”” vinham em nome de Deus, exibindo
tecnologia impressionante, e alegando oferecer um modo
de vida mais avançado e mais civilizado. É importante notar que os invasores europeus não eram o “mal encarnado”,
mas meramente oportunistas, deixando em seu rastro um
legado de devastação não intencional. Eis a questão: a violação radical e em ampla escala das liberdades fundamentais que os nativos americanos experimentaram subsequentemente — incluindo a rápida dizimação de sua população
— não é somente uma tragédia humana monumental, mas
também uma poderosa lição para a nossa situação atual.
Desta vez, todos nós somos o povo nativo deste mundo e, a menos que possamos reunir coletivamente uma reação mais criativa e unificada, poderemos sofrer um destino semelhante. É precisamente este entendimento que Os
Aliados da Humanidade gera. No entanto, este é um livro
que pode mudar vidas, pois ele ativa um chamado interior
profundo que nos lembra do nosso propósito em estarmos
vivos neste momento da história e nos coloca cara a cara
com nada menos do que o nosso destino.
Aqui nós somos confrontados com a descoberta mais
desconfortável de todas: o próprio futuro da humanidade pode
muito bem depender de como nós responderemos a esta mensagem. Ao passo que Os Aliados da Humanidade é profundamente cauteloso, não existe estimulação de medo ou de des18
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graça e tristeza aqui. Ao invés disso, a mensagem oferece uma
esperança extraordinária naquela que agora é uma situação
muito perigosa e difícil. A intenção óbvia é de preservar e fortalecer a liberdade humana, e catalisar uma resposta pessoal e
coletiva com respeito à Intervenção alienígena.
De forma adequada, a própria Rachel Carson uma
vez identificou, de maneira profética, o próprio problema
que impede a nossa capacidade de responder a esta crise
atual: “Nós ainda não amadurecemos o bastante para
pensar em nós mesmos como somente uma pequeníssima parte de um universo vasto e incrível”. Claramente,
há muito tempo precisamos de um novo entendimento
de nós mesmos, de nosso lugar no cosmos e da vida na
Comunidade Maior (o universo físico e espiritual maior
no qual estamos agora emergindo).
Felizmente, Os Aliados da Humanidade serve como
uma porta de entrada para um conjunto surpreendentemente substancial de ensinamentos e práticas espirituais
que promete incutir a necessária maturidade como espécie, com uma perspectiva que não é terrena nem antropocêntrica, mas sim enraizada em tradições mais antigas,
mais profundas e mais universais.
Por fim, a mensagem do livro desafia quase todas as
nossas noções fundamentais da realidade, ao mesmo tempo
em que nos dá a maior das nossas oportunidades de progresso e o máximo de nossos desafios de sobrevivência. Ao
passo que a crise atual ameaça a nossa autodeterminação
Coleção Biblioteca UFO © 2019
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como espécie, ela também pode prover uma fundação muito necessária sobre a qual trazer a união para a raça humana — uma quase impossibilidade sem este contexto maior.
Com a perspectiva oferecida em Os Aliados da Humanidade e o conjunto maior de ensinamentos representados por
Summers, recebemos tanto o imperativo como a inspiração
para nos unir em um entendimento mais profundo, a fim de
servir a contínua evolução da humanidade.
***
Em reportagem para a Time Magazine, na lista das
100 vozes mais influentes do século 20, Peter Matthiessen escreveu sobre Rachel Carson: “Antes de existir um
movimento ambientalista, havia uma brava mulher e seu
livro muito corajoso”. Dentro de alguns anos, poderemos
também dizer de forma semelhante sobre Marshall Vian
Summers: antes de existir um movimento de liberdade humana para resistir à Intervenção extraterrestre, havia um
bravo homem e sua mensagem muito corajosa, Os Aliados
da Humanidade. Desta vez, que a nossa resposta seja mais
rápida, mais decisiva e mais unida.
— Michael Brownlee,
Jornalista
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Nota aos leitores

Preparação para
uma nova realidade

O

s Aliados da Humanidade está sendo apresentado
para preparar as pessoas para uma nova realidade que, em grande parte, é oculta e não reconhecida no mundo hoje. Ele fornece uma nova
perspectiva que capacita as pessoas a enfrentar o maior
desafio e oportunidade que nós, como raça, já encontramos. Os Relatórios dos Aliados contêm um número de
afirmações críticas, se não alarmantes, sobre a crescente
Intervenção e integração extraterrestre na raça humana e
sobre as atividades e agenda oculta dos extraterrestres.
O propósito dos Relatórios dos Aliados não é fornecer provas concretas sobre a realidade da visitação extraterrestre ao nosso mundo, o que já é bem documentado
em muitos outros livros e jornais de pesquisa excelentes
sobre o assunto. Ao contrário, é endereçar as implicações
dramáticas e de longo alcance deste fenômeno, desafiar as
nossas tendências e suposições humanas a respeito disso
e alertar a família humana para o grande limiar que agoColeção Biblioteca UFO © 2019
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ra enfrentamos. Os relatórios fornecem um vislumbre da
realidade da vida inteligente no universo e o que o contato
vai significar na verdade. Para muitos leitores, o que é revelado em Os Aliados da Humanidade será inteiramente
novo. Para outros, será uma confirmação de coisas que há
muito tempo eles sentiam e sabiam.
Embora este livro forneça uma mensagem urgente,
ele também trata sobre se mover em direção a uma consciência mais elevada chamada de “Conhecimento”, que
inclui uma maior habilidade telepática entre pessoas e
raças. À luz disso, os Relatórios dos Aliados foram transmitidos para o autor a partir de um grupo multirracial de
extraterrestres que referem a si mesmos como os “Aliados
da Humanidade”. Eles se descrevem como seres físicos de
outros mundos que se reuniram em nosso sistema solar,
próximo à Terra, com o propósito de observar as comunicações e atividades daquelas raças alienígenas que estão
aqui em nosso mundo interferindo nos assuntos humanos.
Enfatizam que eles mesmos não estão presentes fisicamente em nosso mundo e que estão provendo a Sabedoria
necessária, e não tecnologia ou interferência.
Os Relatórios dos Aliados foram dados ao autor
ao longo de um ano. Eles oferecem perspectiva e visão
em um assunto complexo que, apesar de décadas de evidências crescentes, continua a confundir pesquisadores.
Contudo, esta perspectiva não é romântica, especulativa ou idealística em sua abordagem a este assunto. Pelo
22
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contrário, ela é brutalmente realista e intransigente, ao
ponto de poder ser bem desafiadora, mesmo para um leitor que é bem versado neste assunto.
Portanto, para receber o que este livro tem a oferecer
é preciso que você suspenda, pelo menos por um momento,
muitas das crenças, suposições e questões que você possa
ter sobre o contato extraterrestre e até mesmo sobre como
este livro foi recebido. O conteúdo deste livro é como uma
mensagem em uma garrafa enviada para cá de fora do mundo. Assim, não devemos ficar tão preocupados com a garrafa, mas com a mensagem em si.
Para entender verdadeiramente esta mensagem desafiadora, temos que confrontar e questionar muitas das suposições e tendências predominantes a respeito da possibilidade e realidade do contato. Estas incluem:
• Negação.
• Expectativas esperançosas.
• Interpretar mal as evidências para confirmar as
nossas crenças.
• Querer e esperar uma salvação dos
““visitantes””.
• Acreditar que a tecnologia extraterrestre
Coleção Biblioteca UFO © 2019
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irá nos salvar.
• Sentir-se sem esperança e submisso ao que
supomos ser uma força superior.
• Exigir a transparência dos governos, mas não
exigir o mesmo dos extraterrestres.
• Condenar os líderes e as instituições humanas ao
mesmo tempo em que se mantém uma aceitação
dos ““visitantes”” sem questionamento.
• Supor que, por eles não nos terem atacado ou
invadido, devem estar aqui para o nosso bem.
• Supor que tecnologia avançada é igual ética e
Espiritualidade avançadas.
• Acreditar que este fenômeno é um mistério
quando, de fato, é um evento compreensível.
• Crer que os extraterrestres tenham direitos
quanto à humanidade e a este planeta, de
algum modo.
• Confiar que a humanidade não tem jeito e que
não consegue se redimir por conta própria.

24
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Os Relatórios dos Aliados desafiam tais suposições e
tendências e detonam muitos dos mitos que temos atualmente sobre quem está nos visitando e sobre o porquê de eles estarem aqui. Ademais, nos dão maior perspectiva e um entendimento mais profundo sobre o nosso destino dentro de um
panorama maior de vida inteligente no universo. A fim de
alcançar isso, os Aliados não falam com a nossa mente analítica, mas sim com o Conhecimento, a parte mais profunda
de nosso ser, onde a verdade, embora obscurecida, pode ser
discernida e experimentada diretamente.
Os Aliados da Humanidade — Livro Um levantará
muitas questões, o que exigirá uma exploração e contemplação adicional. O foco desta mensagem não é fornecer
nomes, datas e lugares, mas oferecer uma perspectiva sobre a presença extraterrestre no mundo e sobre a vida no
universo, o que nós como seres humanos não teríamos
como saber de outra maneira. Enquanto ainda vivemos
em isolamento na superfície do nosso mundo, ainda não
podemos ver e saber o que está acontecendo a respeito da
vida inteligente, além das nossas fronteiras. Para isso precisamos de ajuda, de um tipo muito extraordinário. Pode
ser que não reconheçamos ou aceitemos tal auxílio a princípio. No entanto, ela está aqui.
O propósito declarado dos Aliados é de nos alertar para
os riscos de se emergir em uma Comunidade Maior de vida
inteligente e nos auxiliar a atravessar com sucesso este granColeção Biblioteca UFO © 2019
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de limiar, de tal maneira que a liberdade, a soberania e autodeterminação humanas possam ser preservadas. Os Aliados
estão aqui para nos aconselhar sobre a necessidade de a humanidade estabelecer as suas próprias “regras de interação”
durante este tempo sem precedentes. De acordo com os Aliados, se formos sábios, se estivermos preparados e unidos,
poderemos então tomar o nosso lugar destinado como uma
raça madura e livre na Comunidade Maior.
Durante o período em que esta série de relatórios
ocorreu, os Aliados repetiram certas ideias-chave que
eles sentiram que eram vitais para o nosso entendimento.
Mantivemos estas reiterações no livro, a fim de preservar
a intenção e integridade da comunicação deles. Devido à
natureza urgente da mensagem dos Aliados e devido às
forças no mundo que se oporiam a esta mensagem, existe
uma Sabedoria e uma necessidade nestas repetições.
Depois da publicação de Os Aliados da Humanidade — Livro Um em 2001, os Aliados forneceram um
segundo conjunto de relatórios para completar a sua
mensagem vital para a humanidade. Os Aliados da Humanidade — Livro Dois, publicado em 2005, apresenta
novas informações surpreendentes sobre as interações
entre as raças em nosso universo local e sobre a natureza, propósito e as atividades mais ocultas daquelas
raças que estão intervindo nos assuntos humanos. Graças àqueles leitores que sentiram a urgência da mensagem dos Aliados e traduziram os relatórios em outros
26
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idiomas, existe uma crescente conscientização mundial
sobre a realidade da Intervenção.
A New Knowledge Library considera que estes
dois conjuntos de relatórios contêm o que pode ser
uma das mensagens mais importantes sendo comunicadas no mundo hoje. Os Aliados da Humanidade não
é somente outro livro especulando sobre o fenômeno
ufológico. Ele é uma mensagem genuína e transformadora, direcionada precisamente ao propósito por trás da
Intervenção alienígena, a fim de criar a conscientização de que iremos precisar para enfrentar os desafios e
as oportunidades que se encontram adiante.
— New Knowledge Library
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