Hipótese de trabalho - Newton Milhomens
Uma hipótese de trabalho especulativa a partir de nossos
atuais conhecimentos científicos

(Prof. Newton Milhomens - Físico)

Antes de entrarmos diretamente no assunto que norteia o presente artigo, ou seja, minha
experiência pessoal com os mais diversos Agentes Paranormais que encontrei no Brasil, vou
expor uma hipótese de trabalho totalmente especulativa - por enquanto - para que você, ao
ler tudo o que vou relatar a respeito da atividade dos Agentes Paranormais quando em
transe e agindo, ou seja, provocando Fenômenos Paranormais, comece a ver que, a partir
dessa hipótese especulativa, é possível encontrarmos alguma "luz no final do túnel" e já
começarmos a ter uma idéia de como esses fenômenos poderão estar a acontecer.

Já escrevi um outro artigo falando sobre as diversas dimensões que o Universo possui e que
os Físicos, hoje em dia, estão apenas em dúvida de quantas dessas dimensões existem.
Recorda-se de tudo o que expôs o falecido Dr. Carl Sagan no seu livro "Cosmos"? Se não se
recorda, sugiro que leia essa parte do livro desse famoso Físico para que você não se perca
durante a exposição dessa minha hipótese de trabalho. Estamos de acordo?

Quero deixar bem claro que, se você tiver alguma coisa melhor, não se acanhe de me
procurar, mesmo através da Internet, e exponha suas idéias, pois elas são valiosas e como
já diziam os antigos: - É da discussão (em alto nível, é claro) que nasce a luz!

Então, com relação à existência de outras dimensões no Universo, já não cabe aqui nenhuma
discussão, pois é um fato científico já há muito tempo aceito e inquestionável, na área da
Física.

Apenas para facilidade didática, em todo o desenrolar de minha exposição, quando estiver
me referindo às dimensões do Universo, vamos considerá-las como sendo apenas quatro.

Então, a partir de uma visão de um Universo Tetradimensional (com 4 dimensões), quando
estivermos analisando a ocorrência de qualquer fenômeno, normal ou paranormal, vamos
notar, logo de início, que muita coisa deverá ser considerada de uma maneira, até certo
ponto, muito diferente daquilo que nos dita o senso comum. São as conseqüências naturais

dessa nossa nova visão de mundo, uma conceituação diferente daquela à qual estamos
acostumados.

Então, vejamos, a seguir, alguns tópicos muito interessantes:

1. A PERCEPÇÃO DO TEMPO

Há uns cinco mil anos que o Misticismo ou o Conhecimento Místico vem ensinando que o
Tempo é algo que existe mais em função de nossa percepção psicológica dos fatos e eventos
que ocorrem neste Plano Dimensional de três dimensões, mas que, na realidade, essa coisa
que chamamos de Tempo não existe - ou, quando muito, para melhor facilitar o seu
entendimento, não tem a importância que lhe damos - em termos cósmicos (é claro!). É
como se fosse uma espécie de ilusão psíquica característica de nossa espécie.

Vamos fazer uma analogia, apenas para facilidade didática, e imaginarmos, conforme poderá
ser visualizado na figura abaixo, um mundo que seja uma folha de papel, onde existam
diversos pontos, manchas, buracos, etc. Imaginemos também, um ser que só consiga
enxergar e ter consciência de tudo o que se passa a apenas alguns milésimos de milímetro à
sua frente e que este ser (um círculo preto no desenho) vá-se deslocando da esquerda para
a direita, do ponto A ao ponto E, por exemplo.

Para nós, que temos uma visão global de toda a folha de papel, todos os objetos existentes
na folha de papel são percebidos no mesmo instante - NOSSO PRESENTE. Para o círculo
preto, no entanto, no momento em que ele estiver no ponto A, o objeto que ele irá encontrar
no ponto B, C, D ou E, será o FUTURO DELE. Quando ele já tiver alcançado o ponto D, por
exemplo, os pontos A, B e C já serão o PASSADO DELE. Deu para entender perfeitamente
bem a situação?

Porque isso acontece?

Ora, o círculo preto seria algo assim como um ser bidimensional (de duas dimensões) com
consciência e percepção apenas bidimensional - para frente, para trás, para a direita e para
a esquerda - e nós que somos seres tridimensionais (um plano dimensional superior, de três
dimensões) temos consciência e percepção - além de para a frente, para trás, para a direita

e para a esquerda - do que chamamos de para cima e para baixo. Assim sendo, nossa
percepção e consciência é muito maior e mais abrangente.

Os dois traços paralelos do ponto A, o retângulo do ponto B, enfim, cada figura que está
desenhada em cada um dos pontos da trajetória do círculo preto, para ele, círculo preto, no
exato momento em que passar por qualquer uma das figuras, será um evento, um
acontecimento de sua vida. Essa será sua percepção psíquica daquilo que, para nós, seria
apenas uma figura, no máximo, um marco de cada ponto de sua trajetória.

Com este simples exemplo - extrapolando-se as duas dimensões da folha de papel para o
nosso mundo tridimensional e um observador num Plano Tetradimensional - desejo deixar
bem claro que devemos separar muito bem o que seja percepção psíquica (ou psicológica)
do que seja realmente consciência. A grande maioria das pessoas confunde sua percepção
psicológica das coisas como sendo a sua consciência daquelas coisas, o que é uma ilusão e
ninguém nunca nos alertou para isso.

Vou repetir, com a finalidade de fixar o aprendizado: - Percepção psicológica não é a mesma
coisa que consciência.
2. A PERCEPÇÃO PSÍQUICA E OS SERES ARQUETÍPICOS
Nossa percepção psicológica é muito restrita. Se ela já é restrita, a grande maioria das
pessoas consegue restringi-la ainda mais e estreitá-la ainda muito mais, de maneira incrível,
e só consegue viver numa faixa estreitíssima de percepção psíquica, a tal ponto, que se, por
um processo qualquer vier a ter um lampejo de ampliação dessa sua percepção, começará a
imaginar que algo de milagroso ou de sobrenatural está a ocorrer.

Na realidade, a grande maioria da Humanidade, talvez uns 90% dela, só consegue perceber
um mundo tão pequenino e tão restrito a tão poucas coisas, a tal ponto, que passa a vida
inteira perseguindo apenas quatro coisas: - dinheiro, poder, sexo e "status" social. É uma
lástima, mas é a mais cristalina das realidades. Já pensou nisso?

Para uma pessoa nessas condições, se acontecer o que abaixo vai ser descrito será um
verdadeiro desastre para sua vida, pois jamais se deteve um instante sequer, na sua
passagem pelo planeta, para imaginar que poderiam existir outras coisas acima desses
quatro interesses tão mesquinhos e ilusórios que é tudo o que ela consegue perceber.

Por exemplo, fala-se muito em "mediunidade", ou seja, que algumas pessoas têm facilidade
para se comunicar com "espíritos", "almas", etc. Será mesmo?

Os Seres Arquetípicos pertencem à Realidade Psíquica e existem vários deles, tais como os
arquétipos do Pai, da Mãe, do Herói, etc. Esses seres estão dentro de nós, pois são nossos
arquétipos, próprios de toda nossa espécie. Assim sendo, se conseguirmos ampliar nossa
percepção psíquica, certamente esbarraremos, de imediato, nos nossos arquétipos - em
alguns deles ou, em alguns casos, na maioria deles.

Existem arquétipos ancestrais, muito velhos, e outros, muito mais recentes.

Aqui, no Brasil, existem até religiões mediúnicas que usam e abusam desses seres
arquetípicos, inclusive com uma verdadeira comunicação verbal entre os médiuns por eles
"incorporados" e os seus seguidores, a exemplo do que acontece no Candomblé e na
Umbanda, duas das mais populares religiões brasileiras.

Os arquétipos do Candomblé são arquétipos ancestrais, tão antigos quanto a própria espécie
humana e, no âmbito do Candomblé, são chamados de orixás, tais como Xangô (Justiça),
Oxum (Feminilidade, Fertilidade), Iemanjá (Maternidade), etc, etc.

Na Umbanda, embora ainda se mantenham alguns arquétipos ancestrais, a grande maioria
mesmo é de arquétipos mais recentes, como é o caso dos "Pretos Velhos" (arquétipos de
escravos velhos, humildes e bondosos), dos "Caboclos" (índios bondosos de diversas tribos
brasileiras), "Boiadeiros" (vaqueiros bondosos), "Pombas-giras" (prostitutas arrependidas),
etc, etc.

Como estão muito em moda, atualmente, os célebres UFOs e, por conseqüência, seus
tripulantes, os Ufonautas, agora, mais recentemente, principalmente na área da Umbanda,
já estão aparecendo freqüentemente, os casos de "incorporações" de "ufonautas", o que vem
a comprovar tudo o que até agora estamos a demonstrar, ou seja, todos esses seres nada
mais são do que seres arquetípicos.

Em outros países, cuja formação e contexto sociocultural são totalmente diferentes do nosso,
estão surgindo casos e mais casos de "canalização", um nome mais atualizado e mais
elegante para a "mediunidade".

No Espiritismo Kardecista, também são abundantes os casos de "médicos", "poetas",
"pintores", "escultores", "Mestres", etc, que seria pura perda de tempo ficarmos a enumerar
todos os casos e todos os arquétipos - recentes, novos, antigos e ancestrais.

Se você for a qualquer livraria encontrará muitos livros e revistas falando sobre o assunto

"canalização", com "mensagens" de "ufonautas", de diversas origens, de diversos autores,
de diversos países. O fenômeno é internacional, pois é um fenômeno puramente humano e
ocorre em todo o Planeta Terra.

E esse fenômeno acontece apenas em virtude de haver ocorrido um fato qualquer que
ampliou a percepção psicológica do "canalizador".

Já imaginou o que se passará na cabeça de uma pessoa que tenha uma visão tão estreita e
pequenina como a que já foi anteriormente mencionada, e que, de repente, por um motivo
qualquer, espontaneamente, acidentalmente - enfim, não importa muito, nesta altura dos
acontecimentos, a causa - sofre uma mera ampliação de sua percepção psicológica e passa a
ser um "médium", um "canalizador"?

Se não conseguir mudar sua maneira de encarar os fatos da vida - e sua própria vida começará a viver num inferno tão horripilante, que será apenas uma questão de tempo o
fato de terminar sendo internada numa Clínica Psiquiátrica, de onde, talvez, jamais venha a
sair - e tudo por uma questão sociocultural e de visão estreita da vida.
3. O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA PARA OUTROS PLANOS DIMENSIONAIS
No item anterior, reportei-me apenas ao alargamento da percepção psicológica, o mais
simples e mais imediato dos fatos que podem ocorrer com um ser humano. Vamos, agora,
tratar do despertar da consciência - não mais estaremos falando de percepção - agora, a
nível, de percepção de um outro Plano Dimensional, o Plano da Quarta Dimensão.

Esse despertar da consciência para o Plano da Quarta Dimensão pode acontecer de diversas
maneiras, por meio de técnicas e práticas especiais ensinadas pelas Escolas de Misticismo,
por um acidente, por um evento muito marcante na vida de uma pessoa, enfim, no presente
estágio deste artigo, não nos interessa muito o fato que deu origem a esse despertar e sim o
simples fato de que ocorreu o despertar.

Numa pessoa em que ocorreu o despertar da consciência - qualquer que seja o Plano
Dimensional - a princípio, costumam ocorrer EACs (Estados Alterados de Consciência ou
transes) diversos e incontroláveis. É algo assim como se essa pessoa, de repente, fosse
"arrancada" do Plano Tridimensional no qual estamos acostumados a labutar e colocada no
Plano Tetradimensional, por exemplo. Ao mesmo tempo em que sua consciência fica
desperta para aquele plano, sua percepção também desperta para aquele plano.

Para quem não está - ou não foi - preparado para tal evento, é um verdadeiro desastre em
termos psicológicos.

Geralmente, termina em internação numa Clínica Psiquiátrica qualquer, onde, talvez,
terminará seus dias - se não aprender depressa, e por conta própria, a controlar todas as
manifestações dos fenômenos hoje batizados de fenômenos parapsicológicos que começará a
produzir.

Mas se já estiver estudando tudo isso numa Escola de Misticismo - Ordem Rosacruz,
Sociedade Teosófica, etc, por exemplo - certamente já terá aprendido a se controlar e dará a
essa manifestação fenomênica o mesmo valor que nós damos ao fato de o sol estar
brilhando, ou então, ao fato de que, se houver nuvens escuras e baixas no céu, em pouco
tempo começará a chover. Há milhares de anos, os Místicos já vêm afirmando que: - Os
"Iniciados" navegam no oceano dos Planos Dimensionais e os loucos nele se afogam.

Ao despertar a consciência para o Plano Tetradimensional, por estar plenamente consciente,
agora, começará a perceber que este Plano Tetradimensional é habitado por seres diversos,
que têm vida própria e todas as suas idiossincrasias próprias, de acordo com suas espécies.
Em outras palavras, travará conhecimento, "in loco" e "ao vivo" com os SERODIMs,
neologismo e acróstico de SER de Outra DIMensão que criei para generalizar esse tipo de
seres.

A partir de tudo o que acima foi exposto, surgem algumas perguntas interessantes e que se
enquadram muito bem em todo esse contexto. A principal delas seria a respeito da
comunicação com seres de outros Planos Dimensionais, com os Serodims, nos dois sentidos,
é claro.

Seria possível algum tipo de comunicação com os Serodims?

Vamos mostrar alguns exemplos, para que você tome conhecimento dos problemas
implicados e das conseqüências dessa possibilidade, pois alguns fatos que relatarei mais
adiante parecem indicar uma tênue evidência de que talvez exista essa possibilidade.

Se você não entende nada de chinês e um chinês não entender nada de português, como
seria a comunicação entre vocês dois? Na realidade, seria extremamente complicada e difícil.
Por sinais, por gestos, enfim, a comunicação seria muito difícil, complicada e muito pouca
coisa seria comunicada em ambos os sentidos. Demoraria algum tempo, até que ambos
aprendessem uma linguagem comum qualquer, através de imagens, sons, gestos, palavra
falada, escrita, etc.

Muitos cientistas gastaram muitos anos de suas vidas tentando entender a linguagem das
abelhas, até que entenderam que as abelhas se comunicavam por meio de uma espécie de
dança.

Aprenderam os passos dessa dança e, para comprovar tudo, fabricaram uma abelha de
plástico, ligada a um cabo através do qual essa abelha plástica podia ser movimentada.
Introduziram a abelha plástica na colmeia e indicaram onde existiam flores com abundância
de néctar.

Conseguiram a comunicação e as abelhas saíram em bandos para o lugar indicado pelos
cientistas. Repetiram com sucesso esse experimento centenas de vezes e hoje já podemos
dizer que conhecemos a linguagem das abelhas.

Acontece que as abelhas não têm a mínima consciência de que nós sequer existimos e que
nós estávamos a lhes enviar qualquer mensagem e, por desconhecerem que existimos, não
têm o que comunicar para nós.

Ambos os exemplos acima, do chinês e das abelhas, estão a ocorrer neste mesmo
PlanoTridimensional em que todos os envolvidos estão habitando. Já imaginou, então, o
intercâmbio entre Planos Dimensionais diferentes?

Já sabemos, por exemplo, que os golfinhos, as baleias e todos os outros animais se
comunicam entre si. Muitos cientistas estão gastando seus tempos de vida pesquisando uma
maneira de podermos estabelecer comunicação, nos dois sentidos, entre os seres humanos e
os golfinhos, por exemplo. Um dia o conseguiremos, mas até lá muito "chão" ainda terá que
ser percorrido.

Experimentos interessantes e com todo o sinal de sucesso já estão sendo realizados com
macacos - a espécie animal que mais se aproxima da nossa - e alguma coisa já está sendo
conseguida, com a ajuda de computadores especialmente projetados para tal finalidade e
também com a utilização do alfabeto dos surdos-mudos.

Por outro lado, temos que considerar também o fato de que não é um fato comum, de nosso
dia-a-dia, que um Serodim consiga "tridimensionalizar-se" ou que um ser - como nós tridimensional se "serodimize", pura e simplesmente. Mas será que não estará ocorrendo
conosco o mesmo que com as abelhas apenas por não termos conhecimento da existência de
um Plano Tetradimensional e muito menos ainda sequer possamos imaginar a existência de
um Serodim?

Sei muito bem que você irá perguntar a respeito das comunicações que ocorrem nas sessões
mediúnicas (ou de "canalização"). Lembre-se de que, anteriormente, já expliquei e deixei
bem claro que todas essas comunicações se processam entre nós e os "seres arquetípicos",
que estão - todos eles - dentro de nosso psiquismo, pois nada mais são do que arquétipos,
conceitos amplos que todos nós temos, como seres humanos e espécie.

Uma maneira de ocorrer uma possível comunicação a partir de um Serodim para conosco,
poderia ser através de "sombras dimensionais".

Preste bastante atenção no que vai ser explicado daqui para a frente, a fim de que você
possa entender completamente esse conceito de "sombras dimensionais". Esta seria uma das
possíveis tênues evidências às quais acima me referi.

A superfície de uma folha de papel, por exemplo, pode ser considerada como uma superfície
de duas dimensões (comprimento e largura). Uma esfera, por exemplo, já será uma figura
de três dimensões (comprimento, largura e altura). Ora, se houver uma luz iluminando a
folha de papel e colocarmos uma esfera entre a luz e o papel, na superfície da folha de papel
aparecerá um círculo escuro, ou seja, a sombra da esfera. Mas a sombra não terá três
dimensões e sim apenas duas dimensões, muito embora tenha sido produzida por um objeto
tridimensional. Até aí, penso que está tudo muito claro, não é mesmo? Então, avancemos
um pouquinho mais.

Atualmente, todos os Matemáticos e Físicos do mundo inteiro, já sabem, através de fórmulas
matemáticas, que um objeto de quatro dimensões projetará, num ambiente tridimensional,
uma sombra de três dimensões.

Por exemplo, se um SERODIM projetar a sombra de uma hiperesfera no ar, por exemplo, a
sombra seria uma esfera (hiperesfera é uma espécie de esfera de quatro dimensões - nem
perca tempo tentando imaginar o que seja uma hiperesfera, mas os Matemáticos e os Físicos
já a conhecem muito bem e lidam com ela com certo desembaraço em termos puramente
matemáticos). Se projetarmos um hipercubo (um cubo de quatro dimensões), nas mesmas
condições, o resultado seria que a sombra dele teria todas as características de um cubo.

Atualmente, com a técnica do raio laser, já conseguimos projetar figuras tridimensionais no
ar (não é ilusão de ótica não!). Ocorre apenas um senão, ou seja, essa figura não é sólida, é
algo assim como um fantasma, sem existência real. Essa técnica é chamada de holografia e
as figuras que aparecem no ar recebem o nome genérico de hologramas.

O mesmo aconteceria com as sombras da hiperesfera e do hipercubo. Tanto a esfera quanto
o cubo que apareceriam no ar não seriam sólidos, não teriam a mínima consistência, enfim,
não seriam nada daquilo que conhecemos como Matéria, seriam apenas aquilo que
realmente são - sombras... e nada mais do que isso! Fui claro? Ficou muito bem entendida,
toda essa minha explicação?

Sinceramente, encarecidamente, lhe peço que não me pergunte como um Serodim
conseguiria projetar uma "sombra dimensional" em nosso ambiente tridimensional, pois não
tenho a mínima idéia de como isso seria conseguido. Talvez seja tudo uma questão de
processamento mental, mas a realidade mesmo, é que tenho de ser humilde e admitir que
não tenho a mínima idéia de como é o processo.

Talvez estejamos em uma condição semelhante àquela das abelhas de uma colmeia para
com os nossos cientistas que estiverem, com uma abelha plástica, indicando onde existem
flores com abundância de néctar.

Segundo os Ensinamentos Místicos e Religiosos, este fato já vem ocorrendo há milhares de
anos e os Serodims têm enviado mensagens e mais mensagens para nós, seres humanos, e
muito pouca gente se deu conta disso e até mesmo confundiu essas mensagens como sendo
ensinamentos de natureza religiosa.

Relatos bíblicos e de todos os outros "livros sagrados" sempre falam da aparição de
"fantasmas", "espíritos", "anjos", "deuses", "gênios", "santos", "materializações", etc, etc.
Atualmente, está muito em moda a aparição de UFOs e de seus "ufonautas". Será que essas
não são as evidências de que essa comunicação interdimensional ainda está a ocorrer?

Como avisei antes, essa seria talvez uma tênue evidência de que essa comunicação
interdimensional talvez possa ocorrer. Não tenho ousadia suficiente para querer afirmar
nada, nesta altura de nossos atuais conhecimentos. Lembre-se sempre de que esta minha
hipótese é apenas uma mera hipótese especulativa que estou a utilizá-la como uma hipótese
de trabalho. Pode até vir a acontecer que, no futuro, alguém consiga comprovar que ela tem
algum fundamento, mas na atualidade de nossos atuais conhecimentos ela é apenas uma
hipótese especulativa.

Vamos tecer mais algumas considerações a esse respeito e ver como os Serodims, através
de todos os tempos, sempre têm tentado comunicar-se conosco.

Claro está que, do Plano Tetradimensional onde eles se encontram, os Serodims têm
condições de estudar nossos hábitos, costumes, crenças e mentalidade. Nos primórdios da
Humanidade, os Seres Humanos acreditavam em "espíritos" e "deuses". Posteriormente,
acrescentaram-se "anjos" e "demônios". Mais para adiante, "santos", "virgens", "almas do
Purgatório", etc.

Atualmente, como todas essas figuras estão ficando fora de moda, estamos muito voltados
para as viagens espaciais e, como é um dos maiores sonhos da Humanidade contactar com
Ets, os Serodims, atualmente, estão utilizando-se de "sombras dimensionais" de UFOs e de
"ufonautas". É bom lembrar que as "sombras dimensionais" podem ser fotografadas e
filmadas, pois são aquilo que os Físicos chamam de Imagens Reais. E toda e qualquer
Imagem Real pode ser fotografada.

O mais interessante disso é que certas pessoas têm maior facilidade de percepção dessas
"sombras dimensionais" do que outras.

Embora sabendo que vou magoar muito os portugueses, pedirei a você que se reporte ao
famosíssimo "Milagre de Fátima", ocorrido em Portugal. Este assunto foi inteiramente
dissecado por dois autores portugueses, pesquisadores de UFOs. Eles quase atingiram o
cerne da verdade - se analisarmos o fato à luz de minha hipótese especulativa - pois
consideraram tanto a "Virgem de Fátima" quanto o "milagre do sol" como sendo operação de
"discos voadores" e de extraterrestres, vindos de um planeta qualquer do Universo e não de
um Plano Tetradimensional.

Estive pessoalmente em Fátima, em outubro de 1997 e, lá no Santuário de Fátima, nas
imediações da capelinha que construíram no exato local onde a Virgem apareceu, existe um
imenso campo eletromagnético que as pessoas mais sensíveis a campos eletromagnéticos
conseguem sentir.

E, por acaso, sou uma dessas pessoas sensíveis a esse tipo de campo energético, o campo
eletromagnético. Mas para comprovar objetivamente esse fato, pedi a um amigo meu, de
Portugal, o Prof. Marquês, que arranjasse um eletroscópio de folhas, que levasse o aparelho
até lá e me relatasse o que ocorreu. Segundo ele me comunicou, exatamente no local onde
comecei a sentir a manifestação do campo energético, as folhas do eletroscópio se abriram,
o que significa a existência de ionização do ar, ou seja, a presença de um fortíssimo campo
eletromagnético.

Posteriormente, lendo um livro intitulado "Medjugorje Urgente", de autoria de Olivo Cesca,

todo ele tratando sobre as aparições da Virgem Maria em Medjugorje, na ex-Iugoslávia, esse
mesmo campo era sentido pelas pessoas mais sensíveis, inclusive, no instante exato em que
a Virgem estava aparecendo para os jovens com quem mantinha contato.

Ao saberem disso, equipes de Físicos italianos e de outras nacionalidades, levaram para o
local das aparições eletroscópios e medidores de campo eletromagnético. Os resultados
foram todos eles positivos e os medidores indicaram índices de eletromagnetismo muito
elevados, o que os deixou estupefatos, ainda mais pelo fato de que tais concentrações
energéticas somente ocorrem nas proximidades de um gerador muito potente e ali não havia
nenhum tipo de gerador, quanto mais um gerador muito potente.

É narrado que um desses cientistas, totalmente descrente, perguntou aos jovens o local
exato em que a Virgem deveria estar e passou a mão por lá e levou um choque elétrico
muito forte.

E agora?

Não vou tecer maiores comentários sobre o assunto e deixarei para você as conclusões e
implicações do que esses fatos, na realidade significam.

E tenha a mais cristalina das certezas de que o significado é tão grande, mas tão grande
mesmo, que chega até a passar despercebida a sua importância. É algo assim como o que
está acontecendo com as abelhas que ainda não perceberam a importância do fato de que
cientistas humanos estão conseguindo enviar mensagens para elas, pois elas só conseguem
se interessar por néctar e flores. Já com a grande maioria da Humanidade, o interesse maior
está totalmente voltado para dinheiro, sexo, poder e "status" e, para esse tipo de pessoa,
sequer imaginar ou especular o que estou especulando, para esse tipo de pessoa, já seria
algo a beirar as raias da "loucura".

Eric von Daniken, um escritor suíço, ficou célebre nas décadas de 60 e 70 por haver escrito
diversos livros especulando que todos os "deuses", de todos os tempos e culturas, nada mais
seriam do que "astronautas"de outros planetas do Universo. Num de seus livros, intitulado
"Aparições", ele se deu ao trabalho de viajar por todo o mundo e compilar todos os casos de
"aparições" dos mais diversos tipos de seres, em todos os credos religiosos, em todas as
culturas, tais como "anjos", "devas", "gênios", "virgens", "Mães", "santos", etc. Em todos os
casos por ele compilados, se você vier a ler o livro acima citado, desse autor suíço, vai notar
uma constante, ou seja, à luz de minha hipótese especulativa, tudo se encaixa e nos leva a
crer tratar-se não de "astronautas" ou de "ufonautas", mas sim de Serodims.

Vamos, então, continuar com a minha hipótese especulativa e verificar que, se o Universo é
tetradimensional - lembre-se de que, logo no início, avisei de que consideraria o Universo
como sendo tetradimensional apenas para facilidade didática - tudo o que nele existe
igualmente é tetradimensional, inclusive nós mesmos, os seres humanos.

Ocorre que, por motivos que me são totalmente desconhecidos - e quero crer que também o
seja para todos os demais seres humanos atuais - a quase totalidade dos seres humanos da
atualidade apenas têm a consciência desperta para o Plano Tridimensional (de 3 dimensões)
e alguns poucos - pouquíssimos mesmo - por um processo qualquer, ainda totalmente
desconhecido, conseguem despertar sua consciência para o Plano Tetradimensional (de 4
dimensões). Esses poucos seres humanos que conseguiram despertar sua consciência para o
Plano Tetradimensional são agora rotulados pela Parapsicologia como sendo os Agentes
Paranormais.

Pessoalmente, sempre, quando sou procurado por um Agente Paranormal aflito e cheio de
dúvidas, costumo contar-lhes uma fábula para que eles entendam sua real situação:

"Era uma vez uma cidade de cegos. Por um problema genético qualquer, sempre nasciam
crianças cujo músculo que movimenta as pálpebras eram atrofiados e, por conseqüência,
para todos os efeitos eram cegas e todos cresciam e se tornavam adultos sem nunca
haverem conseguido enxergar absolutamente nada, a não ser uma tênue diferença de
luminosidade enquanto era dia. Desenvolveram muito os seus outros sentidos para
compensar sua cegueira e conseguiam ter uma idéia muito rudimentar a respeito dos objetos
que os cercavam e desenvolveram uma cultura toda especial, com um idioma e
conceituações especiais, tudo baseado apenas nos conhecimentos que conseguiam amealhar
com os outros sentidos e na sua deficiente percepção do mundo.

Um belo dia, nasceu uma criança que, por uma aberração genética qualquer, podia
movimentar as pálpebras e, por conseqüência, conseguia enxergar perfeitamente bem.

Quando cresceu e começou a comentar com seus amiguinhos cegos que estava conseguindo
observar os objetos que os cercavam de acordo como os via, começou a notar que todos eles
estranhavam muito o que ela estava a descrever. Ainda mais que ela somente havia
aprendido um idioma baseado nos conceitos que eles, os cegos, haviam inventado para
descrever o seu mundo de escuridão e sua descrição era totalmente esdrúxula.

Logo, os adultos tomaram conhecimento deste fato e começaram a questionar a tal criança

"diferente".

A primeira reação foi considerá-la como portadora de alguma doença mental e
encaminharam-na a um psiquiatra que a mandou internar numa Clínica rotulando-a como
portadora de uma psicopatia qualquer alucinatória e iniciaram um tratamento.

Mas a criança logo compreendeu que se ficasse calada, se começasse a agir como os demais
cegos, esbarrando nos obstáculos, etc, etc, conseguiria sua liberdade e assim o fez e dentro
de pouco tempo estava livre.

E foi crescendo até se tornar adulta.

Mas continuava a enxergar o mundo em seu redor e falava disso apenas para umas poucas
pessoas, de sua inteira confiança.

Um belo dia, um dos circunstantes, acidentalmente, com um dos dedos, conseguiu levantar
uma pálpebra e conseguiu observar o mundo e constatou que o que estava a observar era
exatamente igual ao que aquela pessoa "diferente" havia descrito anteriormente e todos dela
haviam duvidado.

Já imaginou descrever uma cor para um cego, num idioma de cegos onde não existem
conceitos como azul, vermelho, laranja, verde, etc? Já imaginou descrever para um cego o
que seja perspectiva num idioma que não tem esse conceito?

A maioria dos cegos, daquela cidade, consideraram o fato de alguém enxergar alguma coisa
como sendo algo de muito "diferente" e, talvez, até mesmo perigoso, pois o simples fato de
que essa pessoa era capaz de descrever coisas que ninguém era capaz de perceber estava
levando aquela sociedade a um estado de desagregação nos seus mais caros e até mesmo
considerados como "sagrados" conceitos e estruturas. Em outras palavras, o arcabouço de
toda aquela cultura estava sendo abalado e uma transformação radical teria que ocorrer, o
que estava a deixar todo mundo mais do que amedrontado.

Com o passar dos tempos, outras crianças começaram a nascer enxergando e o problema
para os cegos começou a ficar crítico. Como não tinham muitos argumentos para combater
as afirmações daquelas pessoas que enxergavam, a princípio, começaram a assassiná-las,
pura e simplesmente. Com o passar dos tempos, passaram a interná-las em Clínicas
Psiquiátricas e, mais adiante, como esse recurso também não adiantou de nada, começaram
a negar a faculdade da visão, pura e simplesmente, exigindo milhares de detalhes inúteis e

descabidos para poderem aceitar o simples fato de que existia a faculdade da visão.

Mas o fato é que continuavam a nascer crianças que enxergavam e a grande maioria dos
cegos não podia nunca se conformar com tal acontecimento e continuavam a atacá-las de
todas as maneiras, chegando mesmo a detratá-las e até mesmo a caluniá-las."

Aqui termina a fábula da "Cidade dos Cegos" e até parece que os fatos que se passaram
naquela cidade já nos são bastante familiares, não é mesmo?

Pois bem, quando um (ou uma) Agente Paranormal vem me procurar, cheio(a) de aflição, e
me pergunta como é que ele(a) pode fazer para que cessem todos os Fenômenos
Paranormais que é capaz de produzir, simplesmente narro-lhe a fábula da "Cidade dos
Cegos" e, em complementação, informo-lhe sobre os Planos Dimensionais do Universo,
exponho-lhe esta minha Hipótese de Trabalho Especulativa e comento:

- Você ainda não reparou que você é uma dessas crianças que nasceu enxergando numa
Sociedade de Cegos? A maior parte dos Seres Humanos, nos dias atuais, nada mais é do que
um montão de cegos para qualquer outra dimensão que não sejam as três para a qual todos
têm a consciência desperta. Como sua consciência já está desperta para uma Quarta
Dimensão, elas jamais poderão entender o que você percebe, da mesma maneira que um
cego jamais poderá sequer imaginar como seria um objeto com a cor amarela, por exemplo.

Em geral, após essa minha explicação ele(a) fica mais calmo(a), compreende o que está a se
passar e até parece que acontece um "estalo" e começa a aceitar sua condição. O problema
maior é convencer os seus familiares disso e, em alguns casos, logo de início, recebo visitas
de familiares zangadíssimos, indignadíssimos, alguns chegando mesmo até a me ameaçar
com processos judiciais e, em alguns poucos casos, alguns chegaram a vir até
acompanhados de psiquiatras para me intimidarem, mas após algumas explicações e ter que
repetir a fábula da "Cidade dos Cegos" cheguei mesmo a perguntar para esses psiquiatras se
eles - honestamente - tinham conhecimento suficiente para negar a possibilidade da
existência de uma Quarta Dimensão no Universo e se eles teriam conhecimentos suficientes
e necessários para me provarem - por A + B - que ninguém poderia ter uma Ampliação de
Consciência e, como conseqüência, começar a perceber o que se passava nessa outra
dimensão do Universo.

Todos eles, sem uma única exceção, ficaram calados e aconselharam o parente a irem
embora, pois não tinham como afirmar categoricamente tratar-se de uma psicose ou daquilo
que eu havia explicado, pois não tinham conhecimentos suficientes para afirmar ou negar

qualquer coisa.

Então, vejamos como todos os Fenômenos Paranormais poderão ser explicados através
dessa minha Hipótese de Trabalho Especulativa:
1. O TRANSE:
Realizei uma série enorme de experimentos com as Fotos Kirlian - todos eles já relatados
nos livros de minha autoria publicados pela IBRASA com os títulos de "O Modelo Energético
do Homem", "Fotos Kirlian - Como Interpretar" e "A Mente - Uma Energia Cósmica Viva e
Atuante" - com pessoas hipnotizadas (transe hipnótico), em "transe mediúnico" (em sessões
mediúnicas em Centros Espíritas e em Terreiros de Candomblé e de Umbanda) e em "transe
ioga". Também tirei diversas Fotos Kirlian de Agentes Paranormais de Cura no preciso
instante em que estavam a praticar o Ato de Cura Paranormal.

Obtive não apenas uma Foto Kirlian desses Agentes Paranormais, porém tirei Fotos Kirlian
dos mesmos antes, durante e depois do transe e essas Fotos Kirlian foram publicadas nos
livros acima mencionados.

Como você mesmo(a) poderá constatar, lendo os livros mencionados, as Fotos Kirlian tiradas
antes e depois do transe possuem uma estrutura energética semelhante, mas, durante o
transe, ocorre uma transmutação total na estrutura energética da pessoa kirliangrafada.
O mais interessante é que nas Fotos Kirlian que obtive de outros Agentes Paranormais no
preciso instante em que estavam a produzir um determinado tipo de Fenômeno Paranormal,
as modificações estruturais, em termos energéticos, eram semelhantes às do transe. Em
alguns casos de Agentes Paranormais de Cura, cheguei mesmo a tirar Fotos Kirlian tanto do
Agente Paranormal quanto de seu "paciente", no exato instante em que o Fenômeno
Paranormal estava a ocorrer. E sabe o que encontrei? Do Agente Paranormal saía algo como

se fosse um "vapor", uma "fumaça energética" para o "paciente", conforme você poderá
observar na Foto Kirlian respectiva. E agora, o que você tem a argumentar?

Uma das coisas que deduzi, a partir dessa série de experiências foi, talvez, uma Lei
Parapsicológica - se é que assim a poderei chamar -, qual seja:

- Para se produzir qualquer Fenômeno Paranormal é necessário que o Agente Paranormal
entre num Estado Alterado de Consciência (ou transe).

Transpondo isso tudo para a minha Hipótese de Trabalho Especulativa, poderia dizer que,
(como se fosse uma espécie de corolário):

- Para se obter uma Ampliação de Consciência e/ou de Percepção para a Quarta Dimensão é
apenas necessário que um Agente Paranormal consiga entrar num Estado Alterado de
Consciência (ou em um Estado de Transe) qualquer.

Quero deixar bem claro que, sendo Físico e também pesquisador em Kirliangrafia e em
Parapsicologia, realizei uma série enorme de experiências com um grande número de
pessoas - após umas 60.000 (sessenta mil) Fotos Kirlian parei de contá-las - e também um
número imenso na área dos Fenômenos Paranormais, comecei a "costurar" os fatos e

cheguei à conclusão de que somente haveria uma explicação plausível para tudo o que
estava acontecendo, ou seja, essa minha Hipótese Especulativa que agora estou expondo, no
presente trabalho.

No meu livro "A Mente - Uma Energia Cósmica Viva e Atuante" exponho o fato de que, há
muitos anos atrás, cheguei à conclusão de que o Pensamento é uma modalidade energética
como qualquer outra, conclusão esta que cheguei após constatar o fato de que as Fotos
Kirlian de uma pessoa variam estruturalmente de acordo com seu estado emocional e
psíquico - tristeza, alegria, ódio, amor, etc, etc. - e isso pode ser observado nos meus outros
livros anteriormente mencionados, todos eles publicados igualmente pela IBRASA.

Como o Universo nada mais é do que Energia, condensada em alguns lugares - Matéria - e
descondensada em outros - Energia Livre - nada mais lógico do que nós, seres humanos,
igualmente sejamos a mesmíssima coisa e que o Pensamento também seja uma modalidade
energética.

Fui ainda mais longe e considerei a própria Mente como sendo também uma modalidade
energética, como você poderá ver no meu livro "A Mente - Uma Energia Cósmica".

Matematicamente (e Fisicamente também) todas as fórmulas referentes a outras Dimensões
no Universo, se baseiam no fato de que o Universo seja Energia e que todas as interações
interdimensionais se passam a nível energético, podemos, então, dizer que a Mente
funcionando dentro de um certo padrão energético X provoca a Percepção (e também, a
Consciência Comum) Tridimensional que utilizamos no nosso dia-a-dia e que, para que
consigamos obter a Ampliação da Percepção (e também da Consciência) para o nível
Tetradimensional, é necessário que esse padrão energético X se modifique para um outro
padrão Y, ou Z, ou qualquer outro, e isso só é obtido através de um Estado Alterado de
Consciência (transe).

Como veremos adiante, essa Hipótese Especulativa é muito abrangente e explica
praticamente toda a Fenomenologia Paranormal e até algumas previsões são possíveis de
com ela se fazer, conforme veremos a seguir.

Como já vimos anteriormente, para a realização de qualquer Fenômeno Paranormal é
necessário que o Agente Paranormal atinja um Estado Alterado de Consciência (transe), se
não houver um transe, não haverá uma Percepção (ou Consciência) Tetradimensional. Assim
sendo, daqui para diante, quando estiver falando da ocorrência de qualquer Fenômeno
Paranormal, vamos considerar que o Agente Paranormal deverá estar em transe. Entendidos

neste ponto?

Então, vamos às explicações:
2. A TELEPATIA:
O Agente Paranormal, em transe, simplesmente está com a sua percepção e consciência
ampliada para o Plano Tetradimensional e, neste estado de Ampliação de Consciência, tanto
o passado quanto o presente quanto o futuro estão visíveis da mesmíssima maneira do que
aquilo que ocorre na analogia da trajetória do círculo preto no desenho que expus logo no
começo do presente artigo.

Assim sendo, quando você vai a um(a) "clarividente", que utiliza uma bola de cristal ou um
outro dispositivo qualquer - búzios, tarô, etc - qualquer um desses dispositivos nada mais é
do que um instrumento para indução ao transe para o "clarividente" e a conseqüente
ampliação de sua Percepção e de sua Consciência para o Plano Tetradimensional.

Assim sendo, o(a) Agente Paranormal ("clarividente") nada mais está fazendo do que, com a
Consciência no Plano Tetradimensional, estar observando a "trajetória" no Plano
Tridimensional do(a) consulente. Conforme a prática e a "performance" do(a) Agente
Paranormal, é até mesmo possível determinar datas aproximadas de determinados fatos que
ocorreram, estão a ocorrer ou que ainda irão ocorrer com o(a) consulente.

Para o leigo, isso nada mais é do que uma "leitura de pensamento", ou seja, nada mais nada
menos do que a Telepatia.

Quero deixar bem claro que desconfio muito dos chamados Testes Parapsicológicos (baralhos
de Zener, etc) realizados em Laboratório, pois todo e qualquer Agente Paranormal tem todo
um contexto cultural, pessoal, familiar e ambiental que, num Laboratório não são levados em
consideração e que influenciam negativamente a ocorrência do Fenômeno Paranormal. Quero
deixar bem claro que, certa vez, no passado, perdi muito tempo realizando esse tipo de
testes, mas as conclusões às quais cheguei - estatisticamente falando - são muito
semelhantes àquelas que todos os demais pesquisadores em todas as partes do mundo
obtiveram, ou seja, quase que inconclusivos.

No dia em que abandonei esses testes e fui testar "in loco" e ao vivo os Agentes
Paranormais, os resultados foram por demais significativos.
3. A PERCEPÇÃO EXTRA-SENSORIAL (P.E.S):

A explicação é praticamente a mesma que foi utilizada no item anterior, referente à
Telepatia, ou seja, uma "visão" globalizada e tetradimensional dos eventos que estão a
ocorrer, que já ocorreram ou que virão a ocorrer.
4. OS FENÔMENOS PK:
Há uma enorme gama de Fenômenos PK, conforme abaixo enumerarei, mas, nestes casos,
o(a) Agente Paranormal já consegue manipular, de alguma maneira, a parte
tetradimensional de qualquer objeto, através de interação energética - não me pergunte
como isso é feito, pois não tenho a mínima idéia de como isso ocorre na prática - e o que
obtiver energeticamente no Plano Tetradimensional, provocará um "efeito físico" no Plano
Tridimensional, ou seja, no objeto, para nós, material. Isso explica o relativamente baixo
consumo energético já sobejamente medido em Laboratório, em diversos países do mundo.
Quando muito, observa-se uma sensível perda de água no organismo do(a) Agente
Paranormal, o que implica em algum consumo energético ou de alteração de seu
metabolismo.

Nos Terreiros de Umbanda, presenciei um exagerado consumo de álcool entre os médiuns
que provocavam Fenômenos PK das mais diversas naturezas. Chegamos mesmo - eu e
alguns médicos - a retirar sangue dos médiuns antes, durante e após o transe e
constatarmos que, após o transe - e o consumo de quase duas garrafas de cachaça - o nível
alcoólico no sangue era quase nulo e, em muitos casos, totalmente nulos. Para mim, o álcool
foi o "combustível" que forneceu energia ao médium para a realização do Fenômeno PK.
Teria você outra explicação? Se tiver, não se acanhe e me exponha sua idéia, até mesmo
pela Internet, pois desejo conhecê-la.

Quero deixar bem claro que, tanto nos Centros Espíritas quanto nos Terreiros de Umbanda e
de Candomblé ocorrem diversos tipos de fenômenos, alguns são genuínos Fenômenos
Paranormais e, em outros casos, trata-se apenas de fenômenos de Percepção Psíquica com o
afloramento de Seres Arquetípicos. Neste tópico, estou a me referir apenas aos genuínos
Fenômenos PK, pois também costumam ocorrer Fenômenos de Telepatia e de P.E.S..

A partir da explicação geral que dei no início deste tópico, poderemos, então, deduzir que,
cada um dos Fenômenos Paranormais classificados internacionalmente como PK, cada um
vem a ser nada mais do que um corolário da explicação geral. Vejamos:
a. ENTORTAMENTO DE METAIS:
O Agente Paranormal simplesmente modifica a "forma" tetradimensional do objeto metálico,
no Plano Tetradimensional e, no Plano Tridimensional o objeto tridimensional, igualmente,
fica modificado, sem alterar sua estrutura cristalina, nem haver desprendimento de calor

mensurável, pois até isso já cheguei a fazer, colocar um termômetro antes, durante e
depois.
b. CURA PARANORMAL:
É algo muito semelhante ao caso anterior, somente com a diferença que, no caso de uma
enfermidade ou lesão orgânica, esta enfermidade ou lesão vai apresentar no Plano
Tetradimensional uma forma energética anômala que é modificada pelo(a) Agente
Paranormal e, em conseqüência, o órgão lesionado ou enfermo fica curado.

As Fotos Kirlian comprovam enfaticamente que os problemas de saúde afetam demais a
estrutura energética de qualquer pessoa. Leia os meus livros anteriormente mencionados.
c. APORTES:
Este tipo de Fenômeno PK ainda é mais fácil de explicar do que os anteriores, pois o próprio
Carl Sagan já o havia previsto no seu livro "Cosmos" quando descrevia o que um Serodim
era capaz de fazer: "... retirar-nos de um recinto hermeticamente fechado e fazer-nos surgir
em qualquer lugar do Universo...".

No presente caso, ao invés de um Serodim, temos apenas um prosaico Agente Paranormal
em transe e atuando no Plano Tetradimensional, mas o resultado é o mesmo.
d. POLTERGEIST:
Não poderia deixar de mencionar este tipo de Fenômeno PK, pois o meu amigo, Dr. André
Percia de Carvalho, é internacionalmente reconhecido como um "expert" no assunto e até já
tem um livro publicado sobre o assunto em português e em espanhol, intitulado "As Casas
Mal-Assombradas", editado, em português, pela IBRASA.

No presente caso, na maioria das vezes, ocorrem diversos Fenômenos PK correlatos e não
apenas um único tipo, quais sejam, barulhos, arrastamento de móveis, aportes de pedras
e/ou de outros objetos, combustão espontânea, etc, etc.

Todos esses fenômenos, em última análise, são provocados pelo(a) Agente Paranormal
atuando na parte energética tetradimensional dos objetos do Plano Tetradimensional, o que
acarreta diversas modificações, até mesmo a alteração da posição, dos objetos materiais no
Plano Tridimensional como já foi explicado nos tópicos anteriores.

Assim sendo, penso que deixei tudo muito bem explicado quanto aos Fenômenos
Paranormais, de acordo com a minha Hipótese Especulativa de Trabalho e, a partir dela,
penso que poderei fazer algumas previsões que, somente no futuro, quando eu já não mais
estiver por aqui, poderão vir a ser constatadas ou verificadas, mas, enquanto isso não
acontece, ficarão sendo nada mais do que meras previsões especulativas.

Uma das coisas que constatei ser uma constante em toda a minha pesquisa, durante todos
esses anos e em contato com toda a Fenomenologia Paranormal que presenciei "ao vivo" e
"in loco", pode ser assim enunciada:

- Para que qualquer Fenômeno Paranormal venha a ocorrer, é sempre necessária a presença
de um(a) Agente Paranormal.

Seria essa, talvez, mais uma das Leis da Parapsicologia?

Se a minha Hipótese Especulativa já explicou suficientemente bem os diversos tipos de
Fenômenos Paranormais, se estamos assistindo uma interação entre Planos Dimensionais
diversos - pelo menos da Terceira com a Quarta Dimensão - seria muita ousadia, admitir,
ainda mesmo como uma mera sugestão, aceitar as tênues evidências da existência dos
Serodims e trabalhar em cima deste assunto e tentar explicar outros fenômenos que não
pertencem à estrita área da Parapsicologia e sim de alguma outra área de pesquisa? Seria
mesmo muita ousadia?

Então, tomo a liberdade de ser muito ousado e vou começar a tecer algumas considerações.

Já observou que, em todos os casos das "aparições" de "santos", "virgens", "anjos", etc,
sempre havia uma pessoa a quem eles particularmente se dirigiam? No caso de Fátima, em
Portugal, foram três pastorinhos, três adolescentes, duas meninas e um menino, sendo que
uma das meninas era a que "escutava" e se "comunicava" diretamente com a "virgem"? No
caso de Lourdes, na França, foi outra adolescente, Bernadete, quem contactou com a
"virgem".

No caso da aparição do "anjo" Moroni (ou Mórmon), nos EUA, no Século XIX, também um
rapaz, de nome Joseph Smith foi o "contactado". Posteriormente, a partir de uma série
enorme de peripécias, foi fundada a Igreja Mórmon. Se não conhece nada do assunto,
procure adquirir "O Livro de Mórmon", até mesmo numa Igreja Mórmon.

Não vou me alongar descrevendo as inúmeras "aparições" que ocorreram em todo o Planeta
Terra, pois Erich von Daninken já discorreu longamente sobre o assunto em seu já
mencionado livro "Aparições", mas um fato é constante, ou seja, sempre estava presente
alguma pessoa.

Verifique que ninguém se deu ao trabalho de investigar se essas pessoas eram ou não

Agentes Paranormais. Para mim, pessoalmente, todos eles eram Agentes Paranormais, e dos
bons.

Atualmente, em pleno final do Século XX, ainda estão a ocorrer algumas "aparições" de
"virgens", de "santos" e de "anjos". E sempre há uma pessoa por perto que é o "contato".
Seria interessante que alguém fizesse alguma constatação para ver se esses "contactados"
são ou não são Agentes Paranormais. Isso é uma sugestão que estou a fazer para quem se
dispuser a isso.

Atualmente, existe um enorme número de livros descrevendo centenas de casos de
"avistamentos" e/ou "contatos" com "Discos Voadores" ou, como são mais popularmente
conhecidos a nível internacional, simplesmente UFOs, até mesmo com os "ufonautas".
Sempre existem uma ou mais pessoas presentes a esses "avistamentos" ou "contatos".

Com alguns poucos Agentes Paranormais genuínos e relativamente fortes com quem já
mantive contato pessoal mais prolongado e com quem fiz algumas experiências e de quem
coletei dados sobre suas vidas pessoais, existem casos de "avistamentos", "contatos" e até
mesmo diálogo com UFOs e "ufonautas".

Não seria tudo isso um outro tipo de Fenômeno Paranormal ou, em último caso, uma
variante da Fenomenologia Paranormal com a interferência intencional de um Serodim?

Pelo que se pode amealhar dos diversos relatos existentes sobre o assunto, deverão estar
implicados alguns tipos básicos de Serodims, o que talvez denote a existência de um tipo de
Serodim que vou batizar de Tipo Mr, que estejam a nos enviar "mensagens" de cunho
religioso, tais como as "virgens", "santos", "anjos", etc, um outro tipo que batizarei de Tipo
Et, que se diz proveniente de outro planeta e, talvez ainda, um outro tipo que chega mesmo
a provocar lesões nos "contatados" que chamarei de Tipo C, por terem como característica
principal a crueldade.

Atualmente, está muito em moda um fenômeno que está recebendo o pomposo nome de
"Transcomunicação Instrumental", ou seja, através de aparelhos eletrônicos, tais como
gravadores de fita de áudio, de gravadores de vídeo, de aparelhos de TV e, até mesmo, de
computadores, estão sendo gravadas imagens de vídeo e de som de "entidades espirituais".

Na realidade, pessoalmente, participei de apenas duas sessões experimentais, no Rio de
Janeiro, com gravadores de fita de áudio e alguma coisa foi detectada quando as fitas foram
escutadas. Mas a literatura sobre o assunto já está ficando enorme, com muita gente séria

pesquisando sobre esse tipo de fenômeno.

Pessoalmente, para mim, estou querendo admitir que isso também seja obra dos Serodims,
de um outro tipo de Serodim que batizarei de Tipo T (de Transcomunicação).

Muito bem, tive um contato pessoal com um dos expoentes mundiais deste tipo de pesquisa,
o Dr. George Meek, dos EUA, o qual me confidenciou que, na época, estava tendo um sério
problema de interrupção em suas pesquisas, em virtude do fato de que sua Agente
Paranormal havia sido transferida para outra cidade, por motivo de casamento, e ele ainda
não havia conseguido arranjar outro(a) Agente Paranormal à altura.

Então, a constante que enunciei anteriormente, continua sendo válida até mesmo para esses
casos de Transcomunicação Instrumental.

Só uma coisa - sinceramente falando - que não estou entendendo mesmo - é o conteúdo das
"mensagens" ou das comunicações dos Serodims. Vejamos o que nos dizem cada um dos
diversos tipos segundo minha classificação pessoal.
TIPO Mr :
Incitam-nos a rezar quase que o dia todo e a fazer sacrifícios pessoais, como penitências e
muito sofrimento, até mesmo a nível fisiológico. Para o meu gosto pessoal, isso até parece
incitamento ao masoquismo. Por que esse tipo de comportamento? Será que esse tipo de
Serodim está querendo fundar alguma Escola Planetária de Faquirismo e/ou de Mortificação?

Sinceramente, como Agnóstico Empedernido e Publicamente Confesso que sou, tal tipo de
mensagem, para mim, pessoalmente, não faz o menor sentido.

Não pretendendo me alongar muito sobre o assunto, quero apenas relatar que estive em
Fátima, Portugal, no início de outubro de 1997 e presenciei muitos peregrinos, penitentes e
pagadores de promessa caminhando de joelhos por uma passarela de quase um quilômetro.
É muito sacrifício, para o meu gosto pessoal. Algumas mulheres chegavam até a estar com
os joelhos em carne viva e sangrando, o que já considerei um exagero.

Ainda lá, no próprio Santuário de Fátima, comprei um livro escrito pelo Padre João de
Marchi, com o "Imprimatur" do Bispo de Leiria, Portugal - portanto, autorizado pela Igreja
Católica, intitulado "Era uma Senhora mais Brilhante que o Sol".

Este livro narra tudo o que se passou em Fátima no ano de 1917, durante as aparições da
"Virgem de Fátima" e também apresenta o testemunho de dezenas das centenas - talvez

milhares - de pessoas que presenciaram, pelo menos, o Milagre do Sol.

Com relação ao famosíssimo Milagre do Sol, para aqueles que não têm a mínima idéia do
que se passou - duvido muito que alguém não tenha, pelo menos, ouvido falar no assunto o sol começou a emitir luzes coloridas diversas, mudou várias vezes de cor e saiu dançando
e fazendo movimentos circulares em direção à Terra, por cima dos que lá se encontravam.

Em vários trechos do livro, muitas das testemunhas afirmaram que o sol, de repente, se
transformou em dois e um deles, prateado, lançou-se sobre os circunstantes, mudando de
cor, em vários momentos de suas evoluções por sobre aquela região.

Se você já leu algum livro de relatos da "casuística Ufológica", imediatamente verificará que
o sol prateado era, pelo menos, muito parecido com os atuais "Discos Voadores", inclusive
por ser prateado, mudar de cor e fazer evoluções inusitadas sobre determinada região.

Quanto à "Virgem de Fátima", seu tipo de comportamento também poderá ser encontrado na
Literatura Ufológica, pois comportamentos muito semelhantes ao da "Virgem de Fátima" são
relatados como tendo ocorrido com "ufonautas", inclusive, até mesmo o tipo morfológico.

É interessante notar que o termo "Disco Voador" e "UFO" só veio a ser exposto, em 1947,
trinta anos, portanto, depois das "aparições" de Fátima.

Quanto às mensagens e recomendações dadas aos pastorinhos - os "contatados" - três delas
são consideradas de suma importância - talvez para a época, 1917 - como por exemplo, que
a I Guerra Mundial, então em curso, iria terminar dentro de um ano, que, mais adiante, iria
ocorrer uma outra Guerra ainda mais devastadora e a terceira mensagem ainda é mantida
em sigilo pelo Papa, no Vaticano. Mas com relação às outras, as "menores", eram
simplesmente referentes à recomendações para rezarmos o terço (ou rosário),
arrependermo-nos de nossos pecados, fazermos muitas penitências, sacrifícios e
mortificações.

Tudo isso está relatado no livro do Pe. João de Marchi, 15a. Edição - 1966 - publicado pela
Editora Missões Consolata, de Fátima, Portugal. Se duvidar, leia-o e comprove o que acabei
de relatar.
TIPO Et:
Projetar "Sombras Dimensionais" com o formato de UFOs e até mesmo com o formato de
humanóides para nos dizer que deveremos parar com experiências nucleares e nos dar aulas
de Ecologia não me parece muito lógico - embora haja um pouco de sensatez - uma vez que

nós mesmos, por conta própria, já chegamos a essas mesmas conclusões e até reuniões de
nível mundial já fizemos em prol da defesa do meio ambiente.

Outras "mensagens" são verdadeiras obras primas do "óbvio ululante".

Sinceramente, parece-me que está ocorrendo alguma espécie de ingenuidade por parte
desse tipo de Serodim ou, em linguagem popular, esse tipo de Serodim "está chovendo no
molhado".
TIPO C:
Já não nos bastam os Hitlers, os Átilas, os Neros, os Torquemadas, e outros tantos
expoentes da crueldade na História da Humanidade e ainda temos que aturar mais um pouco
de crueldade desnecessária por parte desse tipo de Serodim?

Francamente, não estou, realmente, entendendo nada. E você?
TIPO T:
Impressionar fitas de áudio e/ou de vídeo para mostrarem imagens borradas e desfocadas
de pessoas falecidas falando, em diversos idiomas da Terra, ao mesmo tempo - uma
excelente demonstração de "performance" poliglota - para dizer frases curtas, tais como: Eu sou Fulano de Tal. Estou falando de uma outra dimensão, uma dimensão espiritual.

Sinceramente, estou chegando à terrível conclusão de que devo ser muito - e bota muito
nisso - mais ignorante do que imaginava, pois tal tipo de comportamento, para mim, não
tem o menor sentido e eu, pessoalmente, como reconhecidamente ignorante que sou, do
alto de toda a minha reconhecida ignorância, se eu fosse um Serodim e se desejasse que
todos, na Terceira Dimensão, tomassem conhecimento da existência do Plano
Tetradimensional e de seus habitantes, sinceramente, procuraria manifestar-me juntamente
com um grupo de Serodims de maneira clara e incontestável, digamos, num Congresso
Científico, na presença de um grande número de cientistas ou de qualquer outro tipo de
pessoas altamente gabaritadas que me filmaria, a mim, Serodim, e ao meu grupo e diria
claramente, em qualquer que fosse o idioma falado no local onde estivesse se realizando o
tal evento, para os cientistas presentes:

- Somos Serodims, habitantes do Plano Tetradimensional, e estamos querendo manter
contato com vocês, do Plano Tridimensional, nos dois sentidos.

Sinceramente, não seria muito mais fácil uma ação desse tipo?

Será que, um dia, algo semelhante ainda virá a acontecer?

Ou será que ainda existem outras implicações para as quais, até o momento, ainda não
consegui atinar?

Enfim, o que será?

Será que nossa ignorância é tão grande, seríamos, talvez, em escala cósmica e
interdimensional, ainda tão ignorantes que até aquelas abelhas, aquelas que receberam a
mensagem dos cientistas e a entenderam perfeitamente bem, estariam num nível muito
mais elevado de conhecimentos que nós, os pomposos e vaidosos seres humanos?

Afinal, como esses fatos estão ocorrendo quase que freqüentemente, através dos milênios e
em todos os lugares do nosso planeta, somos forçados a - pelo menos - admitir que
realmente estejam ocorrendo, pois não acredito numa conspiração a nível planetário. Mas
existem pessoas cujo grau de paranóia é muito elevado que chegam mesmo ao ponto de
acreditar numa enorme conspiração a nível planetário para desestabilizar o "Sistema". Será
que essas pessoas é quem estejam certas e nós, que não acreditamos nisso, é quem
estejamos errados?

Será que você concorda com isso, com essa imensa paranóia?

	
  

