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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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Este livro é dedicado a meus lindos e muito especiais netos
Bodhi, Eden, Haevan, Scout e India. Esses jovens, assim
como muitos outros encarnando agora, estão criando um futuro novo para a humanidade. As novas crianças são a esperança da humanidade por um futuro iluminado; e espero que de
alguma maneira este livro lhes sirva de apoio, de modo que,
com a ajuda delas possa curar nosso lindo planeta e criar uma
humanidade nova, amorosa, gentil, evoluída e madura.
— Mary Rodwell
Gladstone, Austrália, 2017
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Quem é Mary Rodwell
Mary Rodwell é a autora de Awakening: How
Extraterrestrial Contact Can Transform Your
Life [Despertar: Como o Contato Extraterrestre
Pode Transformar Sua Vida. Avatar Publications, 2005]. Mãe de três filhos e avó, Mary
se mudou do Reino Unido para a Austrália em
1991. Ex-enfermeira e parteira, educadora de
saúde e consultora, Mary trabalhou para várias
agências de aconselhamento na Austrália antes
de se dedicar à carreira particular como conselheira profissional, hipnoterapeuta, professora
metafísica, praticante de Reiki, pesquisadora e
escritora. Mary produziu uma série de cinco CDs
com meditações metafísicas e é codiretora da New Mind Records.
Mary se envolveu com o fenômeno de contato ufológico enquanto estudava
para tirar seu diploma avançado em aconselhamento. A falta de apoio profissional
para as experiências de contato foi instrumental para que ela formasse a primeira
rede de apoio profissional na Austrália: a Australian Close Encounter Resource
Network [Rede Australiana de Pesquisa de Contatos Imediatos, ACERN]. Até
hoje, mais de 3.000 pessoas de todo o mundo recorreram à ACERN. A autora
também trabalhou com vários grupos e organizações internacionais. Recentemente,
tornou-se uma cofundadora e diretora da Doctor Edgar Mitchell Foundation for
Research into Extraterrestrial Encounters [Fundação Doutor Edgar Mitchell de
Pesquisa de Contatos Extraterrestres, FREE].
Mary Rodwell produziu dois filmes vencedores do prêmio EBE: Expressions
of ET Contact: A Visual Blueprint? e Expressions of ET Contact: A Communication and Healing Blueprint? Ela é organizadora e apresentadora da conferência
internacional Hidden Truths [Verdades Ocultas], em Perth, Austrália. A autora
também participou de vários documentários, incluindo OZ Files, My Mum Talks
to Aliens (SBS, 2010), Paranormal Files e Animal X. Palestrante internacional,
ela já se apresentou na França, Malta, Dinamarca, Noruega, Suécia, Reino Unido,
Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, Nova Zelândia, Brasil e Austrália.
Coleção Biblioteca UFO © 2019
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Awakening: How Extraterrestrial Contact Can Transform Your Life
foi seu primeiro livro e referência de apoio aos indivíduos com experiências
ufológicas em seu processo de despertar. O Novo Humano: Despertando para
a Herança Alienígena da Humanidade, pela Biblioteca UFO, é o segundo
livro de Mary Rodwell e estende esse despertar ao nível da exposição real, na
medida em que as gerações recentes de sementes estelares têm necessidades
diferentes e plena ciência de sua identidade e de sua missão de auxiliar nessa
mudança evolucionária na consciência humana.
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Comentários sobre a obra

M

ary Rodwell, palestrante e pesquisadora de UFOs e contatos
com inteligências não humanas, mundialmente reconhecida,
nos proporciona uma análise intelectual de um fenômeno real.
Ela apresenta alguns dos casos mais fascinantes já publicados
sobre o tema, capazes de deixar em dúvida até os céticos mais
radicais. O exame acadêmico das evidências oferece a base necessária para estimular o pensamento e esclarecer melhor a natureza de nossa realidade dentro
de um universo multidimensional. Altamente recomendado!
— Robert Davis, Ph.D. em neurociência.
Quando cresci, não tinha a quem recorrer e ninguém compreendia do que eu
falava nem por que agia e me comportava desse jeito, pois passei pela experiência
de abdução e contato. Se minha mãe e outros membros de minha família pudessem
escutar Mary Rodwell e ler os livros dela, talvez minha infância fosse totalmente
diferente, mais equilibrada e amorosa. Estou saindo do “armário espacial”, nas
palavras de Mary. Faço isso como pessoa e como abduzida, mas também com
todo o conhecimento que acumulei nestes anos, como cientista e terapeuta. E saio
do armário para que as pessoas como eu, principalmente crianças como eu era, se
liguem e sintam que não estão sozinhas. Por intermédio de Mary, muitas outras
pessoas neste livro também estão se revelando. Espero que todos os leitores entendam que podemos ser diferentes em vários sentidos, mas que, nesse contexto,
“diferente” é uma coisa boa e provavelmente o próximo passo na evolução. Nossas
novas habilidades não são assustadoras, mas consistem parcialmente no resultado
de evolução e do desenvolvimento da sociedade.
— Lena Ohlson, Ph.D. em toxicologia molecular.
O tema de O Novo Humano é a nossa evolução. Estamos evoluindo e precisamos disso para a sobrevivência da espécie humana e do planeta. A evolução
também é necessária para o nosso planeta manter sua posição no universo. O Novo
Humano é um livro extraordinário. Traz informações vitais, as chaves para esse
processo evolutivo; é um catalisador. O livro não apenas expande nossa percepção
e aprofunda nossa compreensão do processo mais significativo ocorrendo no planeta
Coleção Biblioteca UFO © 2019
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hoje, mas também suas palavras, as histórias e as informações contêm frequências
que, ao serem lidas, ativam o indivíduo. O Novo Humano é um livro que tem a
capacidade de despertar as pessoas e mudar o curso da história em diversos níveis.
Através da apresentação inteligente de extensas evidências e pesquisas,
um tema que sempre foi ridicularizado e discriminado recebe hoje a plataforma
que merece. Precisamos ouvir e entender, tirar a cabeça do buraco e encarar
o que está acontecendo com nossa espécie. Recomendo este livro a todos os
que creem que este mundo precisa mudar. A toda pessoa que deseja saber o
que realmente está acontecendo no planeta e com a humanidade. A qualquer
pessoa que sinta os efeitos do estado atual de nosso planeta e a todos os que
sentem que algo de grande repercussão vem por aí.
Em especial, professores, líderes, políticos, médicos, cientistas, advogados
e qualquer outro em posição de autoridade precisam se conscientizar dessas informações e ajudar na orientação e na garantia da evolução necessária da espécie.
O Novo Humano é um livro que nos ajudará a crescer, guiando-nos na direção de
um futuro melhor. As informações aqui contidas são para liderança. Parabenizo
Mary pelos anos de dedicação a essa área e pela produção desta obra preciosa.
— Doutora Maree Batchelor, MBBS
Honours, Fellowship of the Royal Australian College
of General Practitioners.
Foi na década de 60 que comecei minha pesquisa séria do tema UFO, e logo
percebi que a comunidade científica seguia um status quo que não abria as portas
para a possibilidade de outras realidades. Cinquenta anos depois, nada mudou. Em
um comentário de um livro sobre a história oculta da raça humana, um cientista
escreve: “Seu livro é pura baboseira e não merece ser levado a sério por ninguém,
exceto um tolo”. O novo e estimulante livro de Mary Rodwell, O Novo Humano,
é de uma importância arrasadora para a compreensão do futuro da humanidade.
Como afirma a própria Mary, este é um livro sobre os novos garotos no quarteirão,
crianças que têm uma estrutura genética diferente.
De acordo com a pesquisa meticulosa de Mary sobre esse fenômeno
global, essas crianças receberam um upgrade, e numerosos genes foram recentemente acrescidos ao genoma humano. Essas crianças são essenciais para a
sobrevivência da raça humana. A primeira onda (da era moderna) aconteceu mais
de 70 anos atrás e desde então tem havido uma melhoria contínua. Quando elas
se encontrarem em posição de realizar mudanças reais — políticas, ambientais,
em áreas de saúde, terapia e educação — toda a vida na Terra marchará em Luz
e Amor, como sempre foi seu destino. Se você quer realmente descobrir o que
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está acontecendo com a humanidade nesse ponto importante de nossa evolução,
precisa ler este livro. Ou se quiser seguir o caminho sagrado da ciência: “Seu
livro é pura baboseira e não merece ser levado a sério por ninguém, exceto um
tolo”. Entretanto, como diz Amber Jayanti em seu livro sobre as cartas do tarô:
“O tolo salta de um penhasco e segue, sem cair, para o Além, demostrando ao
mesmo tempo uma atitude de confiança e as possibilidades infinitas da vida”.
Este é um livro de coragem. Parabéns, Mary Rodwell.
— Mike Oram, autor de Does It Rain In Other Dimensions?
O Novo Humano é um livro oportuno, se levarmos em conta o atual caos
em nosso planeta e a necessidade de mudança radical. Mary entrevistou centenas de
pessoas por todo o mundo e nos traz uma mensagem extraordinária de esperança para
o futuro. Nossa espécie está evoluindo com o auxílio de extraterrestres avançados e
benevolentes. Nascem cada vez mais crianças com incríveis dons e visões a respeito
do que são e de onde vêm. São altamente inteligentes, conscienciosas e muitas delas
oferecem o dom da cura para nosso planeta e falam sobre gerar novas frequências
através de sua arte, música e linguagens de luz. Enquanto a agenda transumanista
(ou trans-humanista) defende um humano mais controlável e robótico, mais bem
preparado para a mentalidade de colmeia, Mary, em contraste, revela em O Novo
Humano que uma espécie mais gentil, mais sábia e mais amorosa está sendo inserida
em nosso planeta para nos acordar e nos lembrar de nosso verdadeiro destino.
O Novo Humano contém a confirmação de uma bióloga molecular e astrofísica de que estão ocorrendo mudanças no DNA humano. Enquanto a mídia
dá destaque para as guerras e o caos político e econômico em todo o mundo, essa
mudança sutil na espécie humana ocorre sem a observação do público geral e de
nossos líderes. No passar das décadas, a desinformação disfarçada e o programa
dos detratores têm se esforçado para que temas como UFOs e ETs sejam ridicularizados e descartados. Felizmente isso está mudando, graças à massa de evidências
disponíveis hoje. Essas novas crianças afirmam ser originárias das estrelas e dizem
que recebem informações extraterrestres. A necessidade de um novo sistema educacional é flagrante, pois tais crianças não cabem no sistema antigo, limitante. Elas
não são robôs programáveis. Elas sabem o que são. O Novo Humano revela um
ser humano mais honesto, ético e compassivo, altamente ligado à Mãe Terra e a
todas as espécies, animais e humana. São verdadeiros humanos galácticos. Aplaudo
Mary por seu trabalho inovador nos últimos 20 anos em prol de um futuro melhor
para a humanidade e mal posso esperar para vê-lo em prática.
— Mariana Flynn, presidente da UFO
Research NSW e do Exopolitics Sidney.
Coleção Biblioteca UFO © 2019
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O Novo Humano é um salto evolucionário que nos prepara para o inevitável: o momento excitante em que nosso espírito humano coletivo se (re)
ligará com a realidade extraterrestre maior. Nossa família cósmica de fato nos
aguarda nas novas fronteiras da consciência superior! A autora, Mary Rodwell,
há muito tempo se especializando no emergente e expansivo fenômeno ET,
escreveu uma obra estonteante que sintetiza corajosamente uma vasta gama
de experiências extraordinárias. Decodificação de DNA, crianças híbridas,
tecnologia das pirâmides, bases em Marte, agendas extraplanetárias e muitos
outros temas fascinantes vêm à tona em primeira mão, a partir das fontes das
experiências de contatos. O Novo Humano leva você em uma aventura seguindo
o coelho branco e abalando o próprio mundo. Agradeço-lhe, Mary Rodwell,
por tudo que você faz para informar e educar o mundo!
— Tonia Madenford, produtora-executiva de
UFOs: The Greatest Story Ever Denied.
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Pensamento
“Mamãe, vocês são meus pais neste planeta, mas meus pais
verdadeiros estão no espaço. Eu venho de algum lugar de lá. Uma
coisa muito importante vai acontecer nesta Terra. Não no tempo de
vida de vocês, mas no meu. Vai afetar todas as unidades de consciência,
sejam elas minerais, vegetais, animais ou o homem. Tem a ver com
consciência global; uma vasta mudança de consciência. É por isso
que estou aqui nesses tempos: para vivenciar essa mudança”.
— Mike Oram aos quatro anos.
“Os seres de luz me disseram que essa energia está vindo
em nossa direção e a essência dessa energia é luz, e essa luz será
de uma frequência que consertará nosso DNA. Eles disseram que
isso nos fará mais completos e seremos quem realmente somos.
Isso nos possibilitará ter uma realidade diferente se mudarmos
de frequência. Quando vai acontecer, não sei — mas se eu seguir
meus instintos, diria que está aí, na esquina”.
— Mike Oram em sua obra Does it Rain in Other
Dimensions? [Chove em Outras Dimensões?]
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Prefácio convidado

Uma obra importante
para a compreensão
do Fenômeno UFO

T

enho o prazer de escrever um prefácio para este livro, O Novo Humano: Despertando para a Herança Alienígena da Humanidade,
de Mary Rodwell, pela Biblioteca UFO. Em seu livro anterior,
Awakening: How Extraterrestrial Contact Can Transform Your Life
[Despertar: Como o Contato Extraterrestre Pode Transformar Sua
Vida. Avatar Publications, 2005], ela usou suas habilidades singulares para
oferecer uma perspectiva positiva dos contatos com entidades extraterrestres
(ETs). Aquele livro foi descrito pelo doutor Roger Leir, M.D., como “A Bíblia
do fenômeno de abdução alienígena”.
A autora demonstra em sua pesquisa as técnicas profissionais adquiridas
nas ciências médicas, psicológicas e educacionais; e exibe suas habilidades
pessoais em seu texto, bem como em seu trabalho de orientação psicológica,
seja como hipnoterapeuta ou em suas consultas com pacientes, clientes, famílias, colegas etc. Ela percebeu que muitos participantes mudaram de ponto
de vista em relação a esses contatos: não foram abduzidos no sentido clássico
(removidos da Terra), mas sim aduzidos (levados para as estrelas).
Assim, sob uma perspectiva multidisciplinar, muitos participantes se
viam desenvolvendo uma perspectiva multidimensional com relação a seus
contatos com ETs. Tais contatos passaram a ser encarados como eventos físicos, biológicos, psicológicos e espirituais, e o efeito foi o de estabelecer um
propósito ou “missão pessoal” para auxiliar a Terra e a humanidade.
Neste livro, O Novo Humano: Despertando para a Herança Alienígena da Humanidade, Mary Rodwell prossegue com sua abordagem multidisciplinar e contribui ainda mais para a perspectiva multidimensional.
Coleção Biblioteca UFO © 2019
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Enfatizando as afirmações orais e escritas das crianças e de suas famílias,
ela nos dá tanto os dados quanto a direção desses novos humanos.
A autora analisa nomes — e rótulos — que foram aplicados a esses
“novos pequenos”: cristal, índigo, millennials, filhos das estrelas etc, bem como
o comportamento que pode ser visto como anormal ou disfuncional, autismo,
transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), transtorno de
estresse pós-traumático (TEPT) etc. Ela cita crianças que não só descrevem
lembranças de vidas passadas, mas ainda declaram suas missões nesta vida.
Às vezes, uma criança descreve uma escola especial em Marte, onde recebe
instruções mais detalhadas de sua missão. Outra compartilha seu conhecimento por meio de mensagens incomuns, seja através de arte, música ou sonhos
etc. Às vezes, uma delas apresenta uma previsão, como por exemplo, de algo
importante ocorrendo antes de 2017.
Essas crianças são capazes de conversar sobre espaçonaves físicas,
os aspectos biológicos de intervenções cirúrgicas e implantes. Igualmente
falam sobre os aspectos psicológicos de suas interações com ETs e militares
e os aspectos espirituais de suas habilidades de sentido maior [Higher sense
abilities, HSA]: habilidades psíquicas e também seu propósito ou missão.
Não só essas crianças são novos humanos, mas também veem a si próprias
trabalhando com outros humanos e ETs para construir uma nova Terra e
desenvolver uma nova humanidade.
Lembro-me de anos atrás, um dia em que sentei em meu consultório
e escutei um menino na 8ª série. Ele sabia que eu tinha contatos com ETs
e que ele próprio trabalharia um dia, já como adulto, com outros, na transformação da Terra, modificando o solo da Terra para melhorar os resultados
agrícolas e meteorológicos. Sua irmã mais nova sabia que seria professora
em um sistema educacional planetário. Essas crianças eram brilhantes,
segundos testes de QI, e extremamente sensitivas em sua percepção e nas
nossas discussões. Eu apreciava muito conversar com elas e as via como
“pessoas planetárias”, bem como “cidadãos cósmicos”.
A autora Mary Rodwell oferece a você, caro leitor, não apenas os resultados de milhares de casos de estudo, mas também um resumo das conclusões
escritas de muitos cientistas. A velha ciência se baseava no tema de Matéria e
Espírito como duas coisas separadas. A nova ciência se baseia na tese de que
matéria e consciência não estão apenas ligadas: elas são uma. Tudo é energia.
Conforme afirmam os místicos há milhares de anos, tudo está ligado
e todo evento é energia. Qualquer que seja o rótulo aplicado: Deus, espírito,
consciência, energia etc, a nova ciência, baseada na Física Quântica, nos dá
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o conhecimento de que a PES não é mais paranormal: é normal. A reencarnação da alma em outro corpo e com uma vida nova é um processo contínuo.
Nosso Sol nasce e se põe aos olhos de um terráqueo. Entretanto, sob uma
perspectiva galáctica, o Sol continua brilhando.
E, sim, caro leitor, toda seção de O Novo Humano de Mary Rodwell permite que ela brilhe e compartilhe! Aproveite! Que todos compartilhemos amor e luz.
— R. Leo Sprinkle, Ph.D.,
professor emérito de serviços de
aconselhamento da Universidade de Wyoming.
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Introdução

Revelações
importantes desde
a base

O

s astrônomos nos informam que pode haver cerca de quinhentos
bilhões de galáxias em nosso universo e possivelmente cem bilhões
de planetas parecidos com a Terra, habitáveis, só na Via Láctea. A
lógica humana declara que não podemos ser a única forma de vida
inteligente nesta vasta sopa cósmica, mesmo que consideremos as
negativas de indivíduos que preferem acreditar que o Homo sapiens é o pináculo da
pirâmide de inteligência. Deixando de lado a arrogância humana, o debate em torno
da realidade extraterrestre gira em torno desta pergunta: a vida inteligente avançou
o suficiente a ponto de poder viajar pelo espaço e visitar o planeta Terra?
Acredito que exista uma abundância de evidências tangíveis, tanto antropológicas quanto arqueológicas, confirmando que civilizações avançadas
visitaram nosso planeta no decorrer dos milênios, quer dizer, os “deuses” (com
d minúsculo) que o homem moderno interpreta como “inteligências extraterrestres”. Anomalias no DNA humano sugerem que essas inteligências participaram
e participam ativamente da evolução humana, manipulando nosso DNA até hoje
através do que chamamos de contatos extraterrestres.
As pesquisas de DNA por parte dos geneticistas confirmam que o DNA
humano foi como que fatiado e alterado. O falecido ufólogo Lloyd Pie pesquisou o
crânio conhecido como da star child [Criança estelar], descoberto em uma caverna
no México. O crânio exibia numerosas anomalias sugerindo que não era de origem
humana. Pye também pesquisou a natureza das anomalias no DNA humano em seu
último livro, The Intervention Theory [A Teoria da Intervenção. Amazon Digital Services, 2014]. Nesse livro, um geneticista que não se cala anuncia: “Por meio de certos
métodos de datação de DNA, percebemos que numerosos genes foram acrescidos
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recentemente ao genoma humano. Se afirmássemos tais coisas abertamente na minha
área, seríamos rechaçados e obrigados a viver em uma barraca isolada. Qualquer
trabalho que apresentássemos dessa pesquisa seria rejeitado, sem possibilidade de
reconsideração. Enfim, o que podemos fazer?” [DNA Deep Throat. Trecho de uma
carta a Lloyd Pye, autor de The Intervention Theory]
O Homo sapiens possui uma inserção lateral, inexplicável, de 223
genes, exclusivos de nossa espécie. Obras de arte e esculturas da antiguidade
têm imagens desses “visitantes estelares” e suas espaçonaves. Esqueletos
gigantes e crânios incomuns foram encontrados em diversas partes do globo.
Tribos indígenas sabem, através de sua linguagem oral e de contínuos contatos
extraterrestres, que “eles”, os seres extraterrestres, adicionaram DNA deles às
espécies indígenas existentes neste planeta para criar os humanos.

Conspiração ou a verdade
A miríade de livros sobre UFOs e a realidade extraterrestre proliferou
muito em anos recentes e explora evidências sob as mais diversas perspectivas.
O núcleo “físico e mecânico” da pesquisa ufológica explorava a evidência científica na forma de relatos de testemunhas fidedignas, marcas de pouso de naves e
evidências-traço, com o testemunho corroborativo de delatores dentre os militares
e outras organizações secretas. Ficou claro para os pesquisadores diligentes que
operações obscuras e outras organizações de inteligência ocultam essa verdade
de forma deliberada e criminosa. Conversei pessoalmente com vários indivíduos
dessas organizações que admitiram ter participado da intimidação de testemunhas,
como parte do embargo à verdade sobre a realidade extraterrestre. No entanto, a
maioria do público permanece desinformada, graças a esse programa deliberado
de propaganda, desinformação e negativas descaradas. Muitos livros sobre esse
tema explicam as razões da existência dessa estratégia venenosa, tapeadora. O
historiador e pesquisador Richard Dolan, autor de UFOs and the National Security State [UFOs e o Estado de Segurança Nacional. Hillfirth Editors, 2015],
oferece uma visão geral excelente de como e por que a presença dos UFOs e dos
extraterrestres ainda é oficialmente negada.
O objetivo deste livro, porém, não é comprovar a realidade extraterrestre,
pois creio que isso já é óbvio para todos os que estão verdadeiramente interessados,
têm a mente aberta e buscam a verdade. É impossível descartar as evidências dos
testemunhos fidedignos de astronautas, cientistas, pilotos, policiais, advogados e
profissionais de medicina que compartilharam suas experiências, correndo risco de
se comprometer (de modo particular, profissionalmente).
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Militares, pesquisadores e ex-políticos, incluindo o antigo ministro de Defesa
Nacional do Canadá, o honorável Paul Hellyer, autor de Light at the End of the Tunnel
[Luz no Fim do Túnel. Author House, 2010]), testemunharam nas Audiências Públicas
sobre Abertura [Citizen Healing on Disclosure] em Washington, Estados Unidos,
2013, que seres alienígenas vivem em nosso meio e que provavelmente ao menos
dois deles trabalham com o governo dos Estados Unidos. Hellyer afirmou: “Pelo
menos quatro espécies de extraterrestres têm visitado a Terra há milhares de anos.
Alguns vêm de Zeta Reticuli, Plêiades, Órion, Andrômeda e Altair, e devem possuir
agendas diversas” [Huffington Post, Canadá, 30 de outubro de 2015].
O ex-professor de psiquiatria, doutor John Mack, vencedor do prêmio Pulitzer e autor de Abduction: Human Encounters with Aliens [Abdução: Encontros
de Humanos com Aliens. Scribner’s, 2007] — leitura obrigatória para aqueles que
buscam entendimento sob uma perspectiva terapêutica e psicológica —, trabalhou
extensivamente com pessoas com experiências ufológicas, ou seja, indivíduos que
tiveram contatos extraterrestres. Só as credenciais do doutor Mack já falam por si.
Sendo psiquiatra, ele examinou por meio de rigorosos testes psicológicos a saúde
mental dos indivíduos com os quais trabalhou, e suas conclusões foram claras.
Disse o falecido doutor John Mack, ex-professor de psiquiatria: “Encontros e
contatos com extraterrestres: acontecem literal e fisicamente” [Abduction e
Passport to the cosmos. Crown Publishers, 1999].
Após 20 anos de pesquisa e trabalho com pessoas com experiências ufológicas, minhas conclusões são idênticas às dele: os contatos extraterrestres são de
natureza tanto física quanto multidimensional. A organização que fundei em 1997,
a Australian Close Encounter Resource Network [Rede Australiana de Pesquisa de
Contatos Imediatos, ACERN], foi criada para oferecer apoio profissional àquelas
pessoas que tiveram experiências de contato; e desde então trabalhei com mais de três
mil indivíduos e famílias. Graças à minha pesquisa, não tenho dúvida alguma de que
inteligências não humanas visitam nosso planeta e interagem com a humanidade em
níveis múltiplos de consciência. Isso me sugere que talvez estejamos ligados a eles
não só através de nossa genética, mas também espiritualmente. O que nos levaria à
pergunta: o que isso significa para nós, como espécie?
É difícil saber as implicações quando temos um embargo à verdade, o
que indica que as respostas dificilmente virão dos governos, que já escondem
do público informações sobre tal fenômeno. Há outra fonte vital de informação,
porém, que advém das pessoas vivendo a experiência do contato e da comunicação
com inteligências extraterrestres. A informação que os abduzidos e contatados
recebem é multifacetada e complexa, sugerindo uma agenda muito diferente da
versão negativa e polarizada que a mídia popular e as agências de acobertamento
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tentam promover, quer dizer, que os humanos são vítimas usadas por inteligências extraterrestres para seus fins sombrios, com a possibilidade de invasão em
alguma data futura. Embora, se os relatos estiverem corretos, algumas dessas
inteligências talvez só tenham mesmo fins egoístas.
O presidente Dwight Eisenhower alertou para a ameaça do complexo militar-industrial quando se conscientizou do “embargo à verdade” e compreendeu que nem
mesmo os presidentes tinham acesso a tais informações, muito menos o público. A
doutora Carol Rosin trabalhou com o cientista de foguetes Werner Von Braun, que,
devido à sua acessibilidade a temas top secret, previu tal programa. Ele alertou que
agendas de acobertamento de governos ocultos criariam um evento falso para que o
público acreditasse em uma invasão extraterrestre possível e iminente, tendo assim
uma desculpa para militarizar o espaço. Há mais de 30 anos a doutora Carol Rosin
faz campanha contra essa operação de falso alarme [Veja: www.peaceinspace.com].
As informações sobre as experiências ufológicas obtidas nos contatos, combinadas com informação de delatores e outras fontes alternativas de conhecimento,
pintam um quadro diferente. Um quadro que é a antítese dos cenários negativos,
baseados em medo, disseminados por tais agências e mesmo pela ficção, como em
filmes do tipo Independence Day e Sinais etc. O público, porém, está despertando
para o fato de que não deve acreditar que os governos dizem a verdade, qualquer
que seja a esfera administrativa. O lixo que forçaram pela goela do público — que
estamos muito longe das estrelas para sermos visitados — se baseia em uma visão
arrogante, míope, da inteligência e tecnologia humanas, quando muitas civilizações
podem estar bem mais avançadas (social, tecnológica e espiritualmente), dominando
a viagem espacial, enquanto nós ainda não.
As últimas informações científicas, factuais, indicam que existem numerosos
mundos capazes de sustentar vida; e certamente compartilhamos um cosmos cheio
dela. Uma das mais recentes pesquisas Roper, bem como da Reuters, sugere que
mais de meio bilhão da população deste mundo crê que a visitação extraterrestre é
uma realidade e 85% acreditam que o governo não diz a verdade em relação a isso. O
público geral, a despeito das estratégias de transmitir informações opostas, começa a
perceber que está sendo manipulado e que os governos só disseminam propaganda que
sirva a seus interesses econômicos e políticos e que reforce a atual agenda de medo.
Creio, no entanto, que a humanidade está sendo ajudada a perceber a verdade
graças aos contatos com inteligências extraterrestres, e que isso também vem ocorrendo por meio de upgrade das novas gerações de humanos, nascidos “cientes” e
mais intuitivos que antes. Apresento relatos dessas crianças que já conhecem melhor
a verdade. Elas falam de uma ligação íntima e profunda com esses “seres”, bem como
do que aprendem com eles, incluindo informações sobre as agendas mais sombrias
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propagadas por aqueles neste planeta que desejam manter o status quo. Agências de
acobertamento sabem muito bem que as pessoas que têm contatos estão aprendendo
uma perspectiva diferente e essas agências tentam combatê-las com propaganda,
ridicularizando-as e taxando-as de doentes mentais “propensos à fantasia”.
Só que essas inteligências têm plena ciência de tais agendas e evitam os
sistemas corruptos, indo diretamente às pessoas através dos contatos. São esses
indivíduos que, por fim, transmitirão a verdade ao público geral, e é por isso que
acredito que a revelação desse fenômeno virá a partir das bases.
Hoje, a realidade extraterrestre está chegando à consciência do público mais
do que em qualquer época anterior, com avistamentos de naves, filmes autênticos
surgindo em todo o globo — embora, para muitos indivíduos, isso lhes tenha custado credibilidade. O fator do ridículo é muito eficaz em denegrir os avistamentos
e as experiências. Parece, contudo, que apesar dos obstáculos, muitas pessoas se
sentem inspiradas a “sair do armário” e compartilhar suas histórias; algumas foram
impelidas a tal ato por um incidente marcante e dramático, conforme nos conta a
bióloga doutora Ohlson, abaixo.

Saindo do “armário espacial”
A doutora Ohlson reside em um país onde uma exposição a esse tipo de
contato é vista como suicídio profissional. Entretanto, recentemente ela vivenciou
uma marcante cura instantânea após perguntar aos seres com quem mantém contato
se era hora de expor sua história; a cura imediata foi a resposta [Veja artigo Now is
the Time: My Story, publicada em UFO Truth Magazine, 2015]. Ela deu mais um
passo adiante e no capítulo 14 compartilha seus conhecimentos sobre as mudanças
no DNA humano e os novos programas para a humanidade.
Aplaudo todos aqueles que escolheram andar por essa estrada extremamente
difícil e desafiadora, saindo do que chamo de “armário espacial”, principalmente
quando a reputação profissional e pessoal está em jogo. Muitos foram os que enfrentaram julgamentos pesados do público desinformado. Neste livro, várias almas
corajosas saem do armário pela primeira vez — como, por exemplo, membros do
clero que tiveram de lidar com desafios pessoais e revelar como suas experiências
mudaram seu modo de interpretar suas crenças religiosas. Uma clínica geral, a
doutora Batchelor, fala aberta e corajosamente de seu processo de despertar para
essa realidade e explica que é hoje capaz de curar seus pacientes de uma maneira
holística e multidimensional. Sei que esses corajosos pioneiros, compartilhando seus
conhecimentos e experiências, estimularão outras pessoas a honrar com a verdade,
de modo que não poderemos mais ignorar o “elefante extraterrestre na sala”.
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Por que a revelação da realidade extraterrestre é tão importante agora?
A sociedade humana está em um ponto de sua evolução em que, acredito,
não só tem o direito de saber a verdade de suas origens, mas precisa saber — principalmente agora — que temos a capacidade de nos tornarmos uma espécie apta para
viajar no espaço. Temos agências de acobertamento e governos ocultos tomando
decisões em nome da humanidade, e o público geral tem pouca ou nenhuma voz nas
decisões que podem culminar em uma catástrofe para a nossa espécie. Essas decisões
só mostram às civilizações galácticas os instintos mais vis de nossa espécie. Aos
abduzidos e contatados, em comunicação com essas “inteligências”, é mostrado o
perigo disso. Tecnologias que têm o poder não só de destruir a ecologia da Terra, mas
também de afetar outras ecologias dimensionais. Nosso conhecimento é tão limitado
quanto o de uma criancinha segurando uma arma carregada sem ter maturidade para
compreender como ela é perigosa e como seus efeitos são fatais.
A humanidade já está destruindo a ecologia da Terra, embora existam sistemas
de energia e tecnologias mais limpos e não poluidores. Essas inteligências deixam
claro que não podemos estender esses comportamentos destrutivos, infantis, para
a comunidade galáctica. Se quisermos fazer parte dessa comunidade, teremos que
rever nossas atitudes e evoluir para uma espécie responsável madura, tanto no aspecto
emocional, quanto no psicológico e espiritual.

Chamados para a ação
Entretanto, creio também que seja responsabilidade de todos nós nos
prepararmos para a nossa própria verdade, isto é, assumir a responsabilidade
pelo nosso comportamento neste planeta, fazendo ou não parte de um programa
sutil de “despertar”. Como podemos:
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•

Não ter uma preocupação profunda em relação ao futuro, quando estamos
destruindo o próprio habitat que servirá para gerações futuras de crianças?

•

Não ter uma preocupação profunda ante o fato de haver neste planeta
organizações e governos que ignoram o bem-estar daquelas pessoas que
os elegeram para que as servissem?

•

Não ficarmos horrorizados pelo fato de que apesar dos avanços em
tecnologia, saúde e agricultura, grande parte da população deste planeta
continua morrendo em guerras, ou de fome ou doença?
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•

Não ficarmos enojados quando os governos gastam trilhões de dólares
em impostos dos contribuintes em tecnologias destrutivas para matar e
aleijar a própria espécie, em vez de investir em saúde, educação e comida?

•

Não ficarmos chocados quando as tecnologias destrutivas são transportadas até o espaço, com o objetivo de destruir comunidades galácticas?

•

Não ficarmos chocados com a desumanidade do homem para com o
próprio homem; o programa deliberado de ridicularizar a realidade ET,
de modo que as pessoas pensem quem elas próprias sofrem de distúrbios
psicológicos? Isso aliado às pseudoabduções, que parecem extraterrestres,
mas são, na maioria das vezes, parcialmente humanas, perpetradas por
agências militares (MILAB). Pessoas são programadas para crer que todo
o seu trauma se origina de “ETs malignos”, o que resulta em terrível dor
e conflito para aqueles que sofrem tais experiências.

Abordo esse aspecto mais sinistro do acobertamento, que é explorado através
dos olhos das crianças e jovens adultos cientes desses programas de desinformação. As
informações deles são corroboradas por pesquisa e pelos depoimentos dos delatores.

A mudança na consciência humana
Creio que está ocorrendo uma mudança na consciência humana, que alerta o
indivíduo de seu “estado dormente” anterior, aliás coletivo, de realidade condicionada.
Para alguns, essa mudança ocorre através do avistamento de um UFO ou um contato
extraterrestre, uma “experiência de quase morte” (EQM), experiência fora do corpo
(EFC), um evento de sofrimento profundo, o despertar da kundalini, uma jornada
xamânica ou até uma regressão hipnótica. Outros, porém, nascem conscientemente
despertos; e a quantidades desses vem aumentando, geralmente nas novas gerações
de crianças. Por exemplo, a criança muito nova que anuncia aos pais que “não vem
daqui” e que sua “família verdadeira” está no espaço. Seja como for essa mudança,
ela inspira o indivíduo a buscar a verdade e, no fim das contas, é transformativa.
A Doctor Edgar Mitchell Foundation for Research into Extraterrestrial
Encounters (FREE) iniciou recentemente uma série de pesquisas meticulosas. Essa
organização facilita a pesquisa inicial, muito complexa, com aqueles que tiveram a
experiência de contato com seres inteligentes não humanos. Esse estudo acadêmico é
codirigido pelo doutor Jon Klimo, professor aposentado de Psicologia, e pelo doutor
Bob Davis, professor aposentado de Neurociência, sustentado por um comitê consulColeção Biblioteca UFO © 2019
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tivo de pesquisadores e terapeutas experientes. É um estudo acadêmico detalhado,
multilíngue, sobre pessoas que afirmam ter tido experiências relacionadas a contatos
com UFOs, incluindo o modo como estas são interpretadas.
Essa pesquisa conta com a participação de milhares de pessoas e já produziu
alguns resultados extraordinários a partir desses contatos. Muito do que se acreditava
ser negativo em relação ao fenômeno até hoje foi contradito pelas pesquisas. Elas
determinaram que 85% dos indivíduos que viveram a experiência do contato tiveram
uma transformação grande na vida, incluindo uma mudança positiva, espiritual. Isso
nega grande parte do que a mídia e a ficção forçavam o público a acreditar quanto à
natureza abusiva dessas experiências [Fonte: www.experiencer.org].
O que as pesquisas concluem é que, ao contrário da crença popular, a vitimização sensacionalista não acontece com uma grande porcentagem de indivíduos que
tiveram contatos imediatos. Na maioria dos casos, os resultados dessas interações
são transformativos. Também ficou claro que para muitos, tais experiências são
um catalisador para o despertar, expondo o indivíduo à verdade do que acontece
de fato neste planeta. As pessoas se conscientizam da desigualdade humana, dos
danos ambientais, dos interesses sinistros, da corrupção e da inexatidão de muita
coisa que lhes é ensinada. Essa “remoção do véu” e a mudança para um estado
mais elevado de consciência significa que elas são capazes de discernir melhor a
verdade, perceber outras realidades e se conectar com outras inteligências tanto
do omniverso físico quanto não físico. Não mais absortas em si próprias nem materialistas, elas se tornam cientes de uma ligação mais profunda e desenvolvem
respeito por toda a vida, sem as fronteiras do julgamento e do medo.
Essa nova pesquisa indica que uma mudança de consciência pode ser facilitada
por inteligências não humanas interagindo com a humanidade em múltiplos níveis,
tais como sistemas biológicos humanos e educação multidimensional. Parece que há
programas complexos para a humanidade. Alguns desses programas são discutidos.
Tudo isso sugere que quando alcançarmos um nível de percepção e maturidade espiritual
exigido por nossos vizinhos cósmicos, teremos a permissão para viajar até as estrelas,
nos ligarmos e interagirmos com a comunidade galáctica de várias formas de vida.

Despertando para nossa herança cósmica
Parece que esse despertar é para todos nós, se o desejarmos quando
tivermos consciência de nossa programação e condicionamento; ele nos permitirá explorar a matrix com maior liberdade e, talvez, recuperar o que perdemos.
Esse é um tema abordado por muitos dos relatos neste livro. As novas gerações
de crianças, porém, parecem não ter essas limitações, nascendo com uma pre32
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disposição que as deixa menos propensas a sucumbir aos velhos programas e
condicionamento 3D. Elas conseguem reter por mais tempo a compreensão e a
percepção multidimensionais. Parecem saber intuitivamente que estão aqui para
ajudar na mudança de consciência da humanidade. Embora a jornada de contato
de seus pais tenha sido permeada por medo e dúvida por causa de sua programação 3D, as crianças, na maioria das vezes, estão em paz com suas experiências,
integradas de tal forma que os pais até se assustam.
Chamo essas crianças de novos humanos porque elas são conscientes, diferentes e têm percepção multidimensional. Por outro lado, elas acabam recebendo
rótulos, geralmente porque se esforçam para entender a realidade 3D limitada (como
transtorno de déficit de atenção). Exploro com profundidade esse conceito de “rótulos” nos capítulos seguintes porque o leitor notará como eles são relevantes para
muitos dos novos pequenos. Creio que os rótulos, na verdade, iluminam “diferenças”
cruciais, vitais para a compreensão do futuro de nossa espécie.

A missão Terra
Foi por meio das novas gerações de crianças e jovens adultos que grande
parte dos dados deste livro veio à tona. São informações que surpreenderão muita
gente por sua complexidade e profundidade, pois são transmitidas por crianças novas
demais, na maioria dos casos, para ter acesso a tais dados ou sequer entender seu
conteúdo. Para os pais é difícil porque eles não têm ideia de onde seu filho obteve
essas informações, além da explicação dada pela própria criança quanto à fonte.
Algumas informações parecem ser um conhecimento consciente, mas outras, dizem
as crianças, vêm de seres, ou de amigos especiais não humanos.
Essas crianças não precisam que um governo lhes diga que nós não estamos
sozinhos no universo, pois elas já sabem disso. Sabem que nosso planeta está em má
forma, tanto ecológica quanto espiritualmente. Sabem que ouvem mentiras e que
são manipuladas. Elas sabem que são instruídas e programadas para uma realidade
tridimensional limitada. Sabem a respeito das tecnologias de acobertamento que
controlam o público e da indução de medo gerado por essas tecnologias. Estão
cientes de que muitas espécies visitam nosso planeta porque vivem em comunicação
com elas e algumas são consideradas “família”.
Fui informada sobre essas crianças alguns anos atrás por uma moça, Tracey Taylor,
20 e poucos anos, que me contou sua história envolvendo contato com inteligências não
humanas. A prova de suas interações era um trabalho artístico geométrico, complexo,
que segundo Tracey, lhe fora transmitido através de seus contatos com inteligências
extraterrestres. Ela também articulou línguas estranhas e escreveu textos incomuns.
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Tracey escreveu sobre suas experiências no capítulo 08 de meu primeiro
livro, Awakening [Despertar], e teve a gentileza de redigir uma atualização de sua
história. Com coragem e determinação, ela compartilhou a história com um painel
de psiquiatras que — surpreendentemente — não a taxou de doente. Tracey contou a
história e explicou como a entendia, de maneira equilibrada e autêntica. Neste livro,
ela acrescenta mais informações. A declaração a seguir foi escrita dez anos antes dos
dados semelhantes fornecidos por dois biólogos moleculares, o doutor William Brown
e a doutora Lena Ohlson (já mencionados), que apresento neste livro, confirmando
boa parte do que Tracey me contou tantos anos atrás.
“Há uma raça de seres em nosso planeta, aumentando em quantidade,
embora visual e fisicamente indistinguíveis da maioria dos humanos. São os
‘portadores de luz’, que estão aqui para orientar o despertar da consciência terrestre. As novas crianças nascem sem programas e são elas que desencadearão
um despertar global”, disse Tracey Taylor, artista e abduzida.

O novo humano e “pessoas letra”
Os novos humanos são as novas gerações de crianças e jovens adultos conscientes e intimamente ligados a inteligências galácticas. Elas afirmam ser originárias
das estrelas e vieram aqui para provocar mudança e difundir a verdade quanto ao
que realmente somos. Dizem-nos que os visitantes estelares são os ancestrais da
humanidade e nos criaram. Afirmam que a maioria dos indivíduos de nossa espécie
permanece adormecida para a nossa verdadeira herança; e elas vieram para nos
ajudar, particularmente com tecnologias de base ecológica e espiritual. Graças à sua
percepção e conhecimento, essas crianças acreditam que podem ajudar as gerações
mais velhas a compreender sua herança.
Meu primeiro livro, Awakening [Despertar], foi escrito principalmente como
um recurso para suprir as necessidades das gerações mais velhas de contatados e
abduzidos, para ajudá-los a entender e integrar a realidade de seus contatos através
de um processo de aceitação e integração. Entretanto, as novas gerações de sementes
estelares têm exigências diferentes. Muito menos temerosas, elas costumam aceitar
suas experiências e contatos porque percebem a realidade através de lentes multidimensionais mais poderosas. Isso significa que a dificuldade humana delas está em
se encaixarem em uma caixa 3D e serem compreendidas.
Os novos programas de humanidade podem ser categorizados em rótulos
humanos, tais como transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH),
Síndrome de Asperger e outras formas de autismo e dislexia, convencionalmente
considerados o resultado de genes defeituosos, má alimentação, vacinação, falta
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de atenção dos pais, poluição etc. Embora estes sejam fatores contribuintes, não
explicam por que essas crianças são tão diferentes em termos de percepção e
comportamento. Será que essas aparentes disfunções fazem parte de um novo
humano em evolução? A bióloga molecular, doutora Lena Ohlson, acredita
que não se trata de uma disfunção, mas sim que elas são fundamentalmente
diferentes, e cunhou o termo “pessoas letra”. A doutora Ohlson acredita que
ela própria é uma pessoa letra. Tal noção advém de sua pesquisa das diferenças, tanto como cientista quanto de suas experiências pessoais. Ela explica
que essas crianças e pessoas possuem qualidades que não são compreendidas,
simplesmente por causa de sua diferença básica.
Comunidades metafísicas há muito já notaram essas diferenças nas crianças
e as interpretam como uma mudança evolutiva na consciência humana, definindo-as como crianças cristal, índigo, filhos da luz, crianças de ouro ou crianças
arco-íris, pois reconhecem suas sensibilidades elevadas de percepção. Tais termos,
contudo, dependem do comportamento observado e, apesar de sua validade, em
minha opinião não explicam o quadro total. Falta um elo na corrente — que é
crucial para a compreensão da evolução humana. Esse “elo perdido” é o papel das
inteligências extraterrestres em nossa realidade física e metafísica. O envolvimento
dessas inteligências com o DNA humano é um fator significativo em nossa evolução
contínua como espécie, tendo uma relação especial com os novos programas para
a humanidade, que observamos hoje em dia.

Modificação no DNA humano
O leitor deve notar que por todo este livro dou grande ênfase ao DNA humano. Creio que esta seja uma chave importante para compreendermos o que está
acontecendo agora. As pesquisas apontam para o elo inquestionável entre os contatos extraterrestres e o foco contínuo no DNA humano. Assim como muitos outros
pesquisadores, penso que isso indica que tais inteligências participam de mudanças
e da modificação de nosso DNA desde nossa gênese. O falecido doutor Roger Leir
concordava e tinha certeza de que a humanidade estava recebendo um upgrade
através de suas interações com seres extraterrestres.
Ele declarou: “Cheguei à conclusão de que não só há filhos das estrelas
entre nós, mas toda a raça humana tem sido avançada em um ritmo que provavelmente não se deve apenas a forças evolucionárias lentas; é muito mais
provável que esse rápido avanço da espécie humana se deva à intervenção
extraterrestre em nossos corpos e mentes” [Fonte: Implantes Alienígenas,
código LIV-011 da coleção Biblioteca UFO].
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Inteligências não humanas costumam coletar material genético durante as
abduções. As pesquisas e os depoimentos das testemunhas sugerem que eles também
possuem programas para alterar o DNA humano, até mesmo na concepção. Esse
dado oferece uma explicação relevante e lógica para a ocorrência de tantas mudanças importantes e dramáticas nas habilidades e nos comportamentos humanos nas
gerações mais recentes. O biólogo molecular, doutor William Brown, também sente
que somos uma espécie em mutação. “Creio que uma modificação genética está
ocorrendo agora mesmo em útero e produzindo ‘novos humanos’”.
A bióloga molecular e contatada e abduzida, doutora Ohlson, concorda e
tem um nome para os novos humanos: “pessoas letra Aquantum”. “As pessoas letra
trazem diversas habilidades multidimensionais à humanidade”. Ela comenta que
essa mudança na consciência humana deve ser explorada sob uma perspectiva física e
multidimensional, mas também no nível da alma: “Não é tão simples como um DNA
estrangeiro. É uma combinação de corpos geneticamente aperfeiçoados, com almas
de diversos lugares em nosso universo, encarnando nesses corpos “melhorados”.
As almas possuem diferentes frequências e vibrações, dependendo de seu status
evolucionário, e isso tem uma função na ativação do DNA daquele corpo específico.
Creio que devemos levar em conta também a alma coletiva do Homo sapiens”.
“A humanidade esteve nesse ponto três vezes, mas foi desviada do curso. Desta
vez, temos 95% de chance de conseguirmos e possivelmente 100% de caminharmos
para um nível mais alto. É lento, mas estamos nos sintonizando melhor com as coisas; isso se deve à mudança que está afetando todos. São as sementes estelares e os
índigos do planeta que Gaia tanto valoriza, pois eles ajudam a vibração do planeta
mais que quaisquer outros”, disse Peter, de 12 anos.

Novos humanos, qualidades e habilidades
Indivíduos com TDAH, Asperger etc podem ter algumas, mas não todas
as apresentadas aqui: capacidade mental e analítica superior, que lhes possibilita
uma conexão multidimensional com o mundo invisível. DNA aperfeiçoado.
Memória fotográfica. Comunicação não verbal. Habilidade para manipular
o tempo e o espaço. A percepção da realidade com várias partes do corpo,
não apenas através dos olhos. Habilidades para se comunicar e interagir com
inteligências de diversas formas, fisicamente e em plano astral (quer dizer,
estado “fora do corpo”). Empatia extrema com as emoções e sentimentos
de seus pais, bem como de outros humanos. A percepção de um espectro da
realidade mais amplo que suas gerações humanas anteriores, incluindo uma
sensibilidade mais apurada dos cinco sentidos. Habilidade para captar ou
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perceber “presenças” e “energias”, podendo incluir entidades incorpóreas
como espíritos, presenças interdimensionais e seres extraterrestres.
E ainda: habilidades telecinéticas (mover objetos com a mente). Habilidades de exercer influência remota. União mental (percepção através de outras
consciências, humanas e animais). Comunicação entre espécies (animais e
plantas). Habilidade para acessar informação e recordar vidas passadas, tanto na
Terra quanto em outros planetas e sistemas estelares. Espiritualidade universal,
não limitada a religiões. Uma compreensão inata da natureza multidimensional
da realidade. Uma percepção inata das energias de cura e como utilizá-las. Habilidade para sentir uma verdade e a habilidade para acessar pessoas através da
frequência e da própria essência delas. Viagem astral consciente.
Alguns exibem uma percepção plena de consciência terrestre e são capazes
de superar o condicionamento dominante e a programação que ocorre desde o
nascimento. Habilidade para desviar de desordens insubstanciais e se unir diretamente ao subconsciente (também chamado de eu superior ou superconsciente)
com maior clareza. Pensamento não linear. Serem nascidos naturalmente com
sabedoria e percepção universais. Dom da criatividade com música, arte etc. São
ligados à natureza e todas as formas de vida. Têm precognição (veem eventos
futuros). Manifestação de símbolos ou escritas incomuns. Capacidade de articular
línguas não humanas. Percepção do espectro visual além do normal (quer dizer, a
fotografia Kirlian mostra isso como campos de energia ou auras).
Digno de nota é que o cientista doutor Harry Oldfield é capaz de demonstrar campos de energia através do software por ele inventado: polycontrast
interference photography (PIP) ou fotografia de policontraste por interferência.
“A instrumentação PIP distingue entre os diversos graus ou qualidades da
luz. A inovação está no programa de computador e o resultado final é uma
imagem na tela do computador mostrada na forma de bandas pulsantes de cor
e luz. As imagens PIP mostram variações nos campos de energia”, lê-se em
Harry Oldfield’s Invisible Universe [O Universo Invisível de Harry Oldfield.
Campion Books, 2003], de Jane e Grant Solomon.

As crianças e os jovens adultos
Crianças de alto funcionamento [Veja o livro China’s Super Psychics.
De Capo Press, 1997], de Paul Dong e Thomas E. Raffill] demonstraram o
teletransporte de objetos no Instituto de Física de Alta Energia. Essas crianças
costumam ser identificadas em muitas culturas como “supersensitivas”. Esse
fenômeno é percebido e interpretado com base em crenças culturais, científicas
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e espirituais. Essas gerações novas e com upgrade parecem não ter as mesmas
dificuldades que seus pais nem sofrem com suas experiências multidimensionais.
Elas têm lembranças conscientes de suas experiências, têm pouquíssimo medo ou
preocupação quanto aos seres observados, aceitam seus contatos e se sentem bem
à vontade com eles, reconhecem sua “família estelar” como a verdadeira família
e sentem falta dela, têm dificuldades com a densidade da Terra, têm dificuldade
para entender uma sociedade materialista, sentem que o comportamento humano
é primitivo, sentem-se muito diferentes e sentem como se tivessem sido adotadas.
E mais: sentem-se mais ligadas às estrelas que à Terra, possuem um sentimento de
missão e propósito, sentem-se ligadas a sistemas estelares específicos e também
se sentem completamente alienígenas neste planeta.
Mais do que tudo isso, essas gerações novas possuem acesso a conhecimentos que não aprenderam conscientemente através de downloads, têm ligações
conscientes com vidas passadas, ou advindas de sua família estelar. Elas veem
objetos sob uma perspectiva multidimensional e têm dificuldade em lidar com
nossa visão tridimensional do que é “sólido”. Sabem que podem levitar, mudar
de frequência e se mover através de objetos sólidos e possuem habilidade fora
do que é considerado a norma. Têm uma compreensão de muitas áreas complexas de conhecimento, tais como física, espiritualidade, a natureza da realidade,
manipulação do espaço-tempo, a verdadeira origem da espécie; e percebem a
verdade por trás da enganação. São cientes dos programas educacionais errôneos
neste planeta e dos danos que podem causar, da manipulação de determinadas
energias e frequências insalubres. Sabem que existem tecnologias de controle
mental e sabem também que existem seres negativos que só servem a si próprios.
Os novos humanos têm dificuldade em operar e agir quando seus conhecimentos e sua percepção não são compreendidos. Às vezes, manifestam essa
dificuldade na forma de arrogância ou frustração, mas geralmente isso se traduz
mais como confusão e tristeza. Eles sentem que foram “abandonados” pela família e acham difícil viver neste planeta. Esse sentimento pode ser avassalador e
culminar no desejo consciente ou inconsciente de recorrer ao álcool ou às drogas,
ou até à saída do suicídio. O novo humano é integrado e aceita sua realidade
multidimensional e herança extraterrestre. Neste livro, exploramos suas histórias
e o alerta delas a nós como espécie, enquanto damos um salto quântico para o
futuro da consciência humana.
Encontraremos nesta obra informações tanto provindas das experiências quanto sob perspectivas científicas. Estratégias que ajudem as crianças
que tiveram contatos a lidar com a situação, tanto emocionalmente, quanto
psicológica e espiritualmente. Saberemos da importância, nesse fenômeno,
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das vidas passadas e como tudo está ligado. Reconheceremos a exploração
da percepção multidimensional e suas habilidades, e o que isso significa.
Confirmaremos as habilidades das pessoas letra; uma disfunção ou um sinal
de um dom multidimensional? Crenças e compreensões religiosas de Deus:
como os contatos extraterrestres afetam as crenças religiosas?
Vamos buscar informações sobre agendas secretas neste planeta e outros
locais de interferências. Um novo modo de ensinar — os adultos escutam. Como
ajudaremos as crianças a nos ajudar? O que são os híbridos, o que significa isso
e como se aplica a você? Testaremos frequências e sua importância no despertar
da consciência humana. Vamos descobrir como explorar a consciência humana a
partir de uma realidade 3D. Fazer a desprogramação da matrix, a cura xamânica
e examinar a humanidade e seu futuro.
“Os adultos têm ouvidos pequenos, não querem ouvir as mensagens
que tentamos passar. Os adultos não querem ouvir o que as Crianças das
Estrelas têm a dizer; vivem estressados e interferem com a realidade em que
eles vivem. Mary tem ouvidos grandes porque ela ouve. A maioria dos adultos,
não”, disse-me a menina europeia Cathy, de nove anos.

Vamos escutar?
Estas são histórias reais contadas por indivíduos, famílias e crianças: uma
compilação de relatos extraordinários de suas experiências multidimensionais. Ela
ilustra o modo como cada geração sucessiva interpreta suas experiências de contatos
sob uma perspectiva diferente. Espero que ofereça uma janela especial de uma realidade
expandida para aquelas pessoas que estão aptas a explorar o multiverso. Tento, nas
páginas deste livro, corroborar ao máximo informações científicas 3D, tanto quanto
multidimensionais. Não afirmo ter todas as respostas às perguntas aqui levantadas,
principalmente quanto a informações além do nível atual de nossa ciência. Isso, porém,
não invalida a veracidade do trabalho; apenas demonstra que ainda temos muito que
compreender acerca de nós mesmos e da natureza da realidade.
Espero que o livro desafie as crenças. O desafio mostrará o quanto estamos
entrincheirados no condicionamento e na programação 3D. Creio que seja saudável reavaliar até que ponto desenvolvemos nossa compreensão. As informações
trazem perguntas fascinantes e enigmáticas. Precisamos de novos meios para
avaliar o que é o humano? Se possuímos a genética de ancestrais extraterrestres,
o que nos diferencia deles além do invólucro físico? Como saberemos isso com
certeza e como essas mudanças se manifestarão? Somos, de fato, apenas “eles”
em aparência humana, como sugerem alguns?
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É realmente uma vergonha que o embargo à verdade tenha negado ao
público o acesso a dados retidos por agências de acobertamento que classificam
como confidenciais essas perguntas importantes. Tenho certeza de que essas
agências sabem a respeito das novas crianças — e do que elas são capazes.
Tenho feito o melhor possível para honrar a coragem daqueles indivíduos que
“saíram do armário” sem medo de compartilhar a verdade nestas páginas. Estas
histórias são apenas a ponta do iceberg proverbial. Há muitas outras experiências
que não consegui incluir aqui. Temos aqui apenas um recorte de um campo
vasto de experiência de contatos. Digno de nota é o fato de que todos os que
contribuíram para este livro nada ganharam por contar suas histórias, além de
realizar o desejo de oferecer, através de suas experiências, informações que
possam ajudar e apoiar outras pessoas em situação semelhante.
Não alterei nem mudei ou editei os relatos que me foram passados de
maneira oral ou escrita, exceto no sentido de deixar o texto mais compreensível para o leitor. Isso às vezes ocorre quando uma criança tem dificuldade
para articular o entendimento de sua experiência. Na maioria dos casos,
porém, o que está aqui reproduzido é exatamente o que me foi passado. Não
julgo as informações, apenas revelo sua origem e especifico em que pontos
a informação pode ser mais bem explorada ou corroborada. Não afirmo em
parte alguma que a informação documentada é uma prova irrefutável. Cabe
a você, leitor, decidir o que ela lhe parece. Entretanto, se algo aqui desafiar
sua visão de mundo, peço que pense e ouça o coração, bem como a própria
mente, explorando algo que ainda não conhece.
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