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Este documento foi traduzido da versão em inglês de “The Pyramid Code” (e não da versão 
original em hebraico). Como este documento não foi traduzido diretamente da sua versão original 

em hebraico, pode haver algumas imprecisões. Observe que este documento não foi traduzido 
pela TLS ou qualquer um de seus membros. 

 
Mensagem de Abertura 

 
Conforme foi prometido pela TLS (The Light System), o documento intitulado "The Pyramid Code" 
foi lançado hoje, 09/9/2020 às 9:00 AM EST. Este documento foi lançado em dois idiomas; Hebraico 
(o original) e Inglês (a tradução). 
 

Fique à vontade para salvá-lo e compartilhá-lo com quem quiser! 
 

Este é um documento histórico, NÃO religioso, que descreve as experiências diretas de um homem 
que viveu no Egipto Antigo. Recomendo que leia o documento mais de uma vez, pois uma primeira 
leitura pode deixa-lo confuso. Existem muitas mensagens ocultas neste documento que se poderão 
tornar claras após várias leituras. 
 
Lembre-se de que eu sou apenas o mensageiro. O meu trabalho é transferir estas informações do 
ponto A ao ponto B e finalmente ao ponto Z, passando por si. A verdadeira consciência e a 
consciência pura irão apagar mitos como o Covid-19, pedófilos como o Jeffrey Epstein, monstros 
como o Hitler, líderes e políticos corruptos e muitas outras questões sociais, políticas e económicas 
perturbadoras ao redor do mundo. 

 
O mundo precisa de uma limpeza massiva o mais rápido possível!  

 É hora de acordar e agir! 
 

Acho importante salientar que a pessoa que criou este documento o fez seguindo as instruções da 
TLS. Ele opõe-se neste momento pessoalmente à publicação deste documento e de quaisquer 
outros documentos relacionados a ele e sua obra. Um dos muitos motivos pelos quais ele é contra 
a publicação destas informações, como a TLS deseja, é porque ele acredita que as pessoas ainda 
não estão prontas, especialmente sem a revelação dos códigos. Ele também sabe e compreende 
que as pessoas mencionadas neste documento, que trabalharam com ele e são próximas dele, 
muito provavelmente poderão descobrir sua identidade. E é o seu desejo permanecer anónimo . 
Este homem possui uma grande quantidade de informações valiosas que podem ser extremamente 
úteis para todos nós. A única razão pela qual fui premiado com a honra deste posto é devido ao fato 
de que ele se recusou a publicá-lo pessoalmente e exerceu a sua liberdade de escolha em não 
colaborar com o TLS neste assunto específico. É o meu desejo e esperança, que com o tempo, 
possa convencê-lo a apresentar-se e revelar todos os documentos, informações e códigos que 
estão na sua posse e na posse da TLS para compartilhá-los com as massas. Eu respeitosamente 
peço a cada indivíduo que está ciente de sua identidade, que respeite a sua vontade de manter o 
anonimato por enquanto, para que tenhamos uma hipótese melhor de fazer com que ele torne mais 
informações públicas no futuro. 
 
Além disto, gostaria de aproveitar a oportunidade para implorar a TLS e ao meu querido amigo, o 
criador deste documento, que se apresentem com total transparência, e que divulguem todas as 
informações, passadas, presentes e futuras, para nosso bem e para o Bem Maior. ! 
 
Tudo começou em 9 de junho de 2018. Fui abordado por um homem que era, e ainda é, muito 
próximo de mim. Este homem teve e ainda tem uma experiência incrível e um profundo 
conhecimento. Nos últimos dois anos, ele facilitou-me o acesso a informações muito valiosas. 
Algumas dessas informações incluem a sua afiliação com uma organização subterrânea muito 
poderosa, o seu conhecimento de primeira mão do mundo espiritual, o seu conhecimento e 
experiência direta com a vida extraterrestre, as suas memórias de reencarnações num passado 
distante (como o antigo Egipto ), o seu conhecimento direto do misticismo e da construção das 
pirâmides, e muito mais que será elaborado no documento a seguir. 
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Inicialmente tive algumas dúvidas e com razão. Embora as informações compartilhadas tenham 
sido extraordinárias e incríveis, muitas delas apenas fizeram sentido para mim graças ao meu 
conhecimento básico que tenho cultivado ao longo dos anos. Apesar do fato de que a informação 
fazia sentido lógico para mim, ainda assim é extremamente difícil de acreditar e entender-la na sua 
totalidade. 
 
Até 6 de fevereiro de 2020, tudo isto para mim parecia um conto de fadas. Nesta noite, tive uma 
experiência em primeira mão que confirmou e validou todas as informações que ele me tinha 
abençoado nos últimos dois anos. Falei e recebi ordens de um homem muito respeitável na 
organização TLS (The Light System), que é conhecido por mim como Rabino AA (é importante notar 
que a TLS não tem nada a ver com religião). A natureza da organização TLS, que é uma 
organização clandestina que existe há milhares de anos, bem como os antecedentes do Rabino AA 
serão abordados em detalhe no documento que segue. 
 
O homem que me abençoou dando-me informações tão valiosas foi e sempre será uma parte 
importante da minha jornada para este novo mundo de consciência pessoal. A informação contida 
no documento que está prestes a ler é um relato verdadeiro e preciso do início da sua jornada no 
mundo espiritual nesta reencarnação, as suas memórias de uma grande reencarnação no antigo 
Egipto, o seu conhecimento e sabedoria do misticismo sagrado das pirâmides, bem como o seu 
conhecimento da nova era para a qual a humanidade caminha. É a sua vontade permanecer 
anónimo. Todos os nomes, exceto o meu, foram alterados para preservar o anonimato do autor 
deste documento. Recebi permissão para revelar a minha conexão com a reencarnação passada 
deste homem, com o antigo Egito, o misticismo e a construção das pirâmides. 
 
Acredito que ele, junto com a organização TLS, me abençoou com a oportunidade de publicar este 
documento por vários motivos. Em primeiro lugar, acredito que as informações contidas neste 
documento proporcionarão acesso a um novo nível de consciência que será necessário em um 
futuro próximo (por motivos abordadas neste documento). Em segundo lugar, tenho a impressão 
de que me estão a preparar para publicar um livro muito importante e vibrante, também escrito por 
este homem, intitulado “Rays of Light". "Rays of Light" é um livro de 864 páginas que contem uma 
vasta quantidade de conhecimento e sabedoria sobre a verdadeira natureza do universo em que 
vivemos (mais informações sobre o "Rays of Light" serão abordadas, embora com poucos detalhes, 
no documento que irá ler). A terceira razão pela qual acredito ter sido escolhido para publicar este 
documento é porque faço parte da reencarnação de que este homem se lembra, com detalhes 
aprofundados a partir do ano 1312 AC, que corresponde à época dos faraós no antigo Egipto. E 
finalmente, acho que ele deseja permanecer anónimo para evitar ter de lidar com as muitas pessoas 
que podem considerá-lo louco. Ele deixou claro que embora esteja ciente de que as informações 
que possui são muito valiosas e desempenharão um papel importante na elevação e mudança da 
vibração da consciência coletiva aqui na Terra, ele prefere deixar que tudo seja exposto por outra 
pessoa ou após a sua morte para não ter que enfrentar as consequências (positivas e negativas) 
da divulgação destas informações. Pelas razões mencionadas acima, e provavelmente por muitas 
outras razões das quais não tenho conhecimento, pediram-me para ser eu essa "outra pessoa”. 
 
Aqueles que estão prontos para receber estas informações não apenas acreditarão, mas saberão 
que as informações neste documento são absolutamente verdadeiras. A minha intenção ao publicar 
este documento não é persuadir o leitor da validade deste documento. A minha intenção é 
simplesmente plantar as sementes necessárias de conhecimento e consciência que tenho a certeza 
que irão brotar e florescer quando a humanidade como um todo estiver pronta. 
 
Sei que muitos podem me chamar de fraude, e esta tudo bem. Espero que seja claro que a este 
ponto não tenho qualquer escolha a não ser publicar este documento. Eu entendo o seu poder em 
elevar energeticamente a vibração e o nível de consciência da humanidade, e é por isso que o vejo 
como uma necessidade absoluta, independentemente de como alguém me possa julgar por isto. 
Acho que não tenho o direito de ocultar informações tão valiosas por medo de que outras pessoas 
me olhem de maneira diferente. As minhas experiências ao longo dos últimos anos permitiram-me 
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entender que alguns sacrifícios pessoais devem ser feitos para levar a humanidade a um novo nível 
de consciência e, afinal, sinto que é esse o meu propósito e destino aqui na Terra. Estes sacrifícios 
são a razão de eu viver. Eu não teria razão para estar aqui se isto não estivesse alinhado com meu 
propósito e o meu destino. 
 
É a minha convicção que quem ler estas palavras, mesmo que não esteja pronto para aceitar as 
informações que está prestes a ler, está definitivamente pronto para recebê-las. Caso contrário, 
para começar, este documento não teria chegado a sua posse. Peço que leia as informações a 
seguir não apenas com uma mente aberta, mas especialmente com o coração aberto. Permita-se 
sair de sua mente lógica e entre no seu coração e no amor. Deixe-o falar ao seu espírito e ressoar 
na a sua alma. Desejo a todos nós muita sorte na nossa jornada para atingir um nível mais alto de 
consciência; uma jornada cheia de Luz, Paz e Amor. Que esta informação desempenhe o papel de 
nos ajudar a unir como Um e, mais importante, que nos leve a um passo mais próximo da verdadeira 
felicidade e da Idade do Amor. 

 
L.P.L. 
Jason Yosef Shurka 
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O CÓDIGO DAS PIRÂMIDES 
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Escrito Por: 

Anonimo 
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INTRODUÇÃO 

 
 Finalmente, após um longo período, os meus superiores permitiram a documentação da 
minha primeira encarnação e da reencarnação da minha família de alma a partir do ano 2448 
segundo o calendário hebraico (1312 AC de acordo com o calendário gregoriano). Como sempre, 
as permissões dos meus superiores na TLS (The Light System) vem sempre com uma série de 
condições. Desta vez, a condição é que para além de documentar a minha primeira encarnação, eu 
também escreva sobre o Código das Pirâmides (conhecimento, ciência e misticismo das Pirâmides) 
da melhor maneira possível, sem revelar os respectivos códigos operacionais. É difícil para mim, 
acreditar que isto esteja a acontecer e é ainda mais difícil entender o porquê da sua exigência em 
ocultar o código. Eu não entendo a lógica de escrever isto sem o código. Afinal, o código revelaria 
a verdadeira essência das informações contidas neste documento e permitiria ao leitor adquirir 
imensa sabedoria sagrada, conhecimento e informação. Apesar de tudo, o Rabino AA pediu-me 
que eu escrevesse sem os códigos, e é por isso que o farei, embora não entenda o s seus motivos. 
Mesmo que eu não entenda o porquê, ainda assim sinto-me grato pela oportunidade. Farei o meu 
melhor para documentar as minhas reencarnações e tentarei explicar a essência do Código das 
Pirâmides com a esperança de que a memória não me traia. Primeiramente, começarei com a 
história pessoal da minha primeira encarnação que ocorreu em 2448, porém é o meu dever dar uma 
breve explicação do que aconteceu na minha vida nos anos entre 29 de janeiro de 2010 até hoje. 
 
 

VIAGEM AO MUNDO ESPIRITUAL 
 

 Por algum motivo desconhecido, a minha jornada ao mundo espiritual começou a 29 de 
janeiro de 2010. Foi e continua a ser uma jornada inexplicável e muito confusa para mim, 
especialmente nesta específica fase da minha vida. Na época, eu era uma pessoa normal, casado 
e com filhos; um judeu secular longe o suficiente da consciência do mundo espiritual. Eu não me 
chamaria de ateu, sumo-sacerdote ou papa. No mínimo, era um homem judeu secular e tradicional. 
Vários humanos, almas, seres e grandes espíritos invadiram a minha vida sem qualquer aviso. Eles 
tornaram-se os guias do meu caminho e no início da minha jornada espiritual. Naquela época, não 
entendia o que estava a acontecer. Fui atraído para um mundo completamente diferente e, devido 
à minha curiosidade, a minha vida ficou toda virada de cabeça para baixo. Eu não tinha ideia do 
processo pelo qual eles me estavam a fazer passar e eventualmente tornei-me parte de uma 
organização espiritual, mundial incrível e secreta. Fui treinado e aceite pela organização de forma 
relativamente rápida (embora eu nunca me tenha tornado um membro oficial). A pessoa mais 
notável nessa época era o Rabino AA, que, na verdade, era o líder espiritual principal. Havia 
centenas, senão milhares de pessoas a trabalhar sob a sua supervisão. Acima dele (para o meu 
limitado entendimento) estava um Ser que eu conheço na minha atual reencarnação como "Adam”. 
Eu tinha 28 anos quando o conheci em Nova Iorque. Apesar da sua idade avançada e do fato de 
que ele poderia na realidade ser meu avô, a nossa conexão era inegável. Tornámo-nos grandes 
amigos com relativa rapidez e, por meio do nosso relacionamento, a minha vida foi transformada. 
Embora ele vivesse em Israel, mantivemos um contacto próximo até a sua morte em 2002. "Adam” 
reapareceu na minha vida em 2010 através de um sonho que mudou a minha vida para sempre. Na 
verdade, foi ele quem me apresentou ao Rabino AA e, eventualmente, à organização TLS. 
 
 

O SISTEMA DE LUZ (TLS) 
 
 
 A TLS (The Light System) é uma organização secreta, com filiais em todas as grandes 
cidades do mundo, que existe há milhares de anos. Esta é a primeira vez na sua história que 
informações sobre a TLS serão publicadas (com autorização prévia da TLS). A organização é 
composta por cerca de 7,000 agentes iniciados, alguns dos quais são pessoas bem conhecidas no 
mundo de hoje (nem todos os agentes iniciados são humanos). A organização é formada por todas 
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as raças, religiões, géneros e idades. A TLS realiza tarefas físicas e energéticas / espirituais em 
todos os assuntos, planos, dimensões e localizações geográficas do universo (não apenas na 
Terra). As suas atividades, na maioria dos casos, são operações de grupo complexas, no entanto, 
houve casos em que fui enviado em missões sem qualquer substituição ou apoio. A TLS possui 
uma tecnologia extremamente avançada e poderosa que desafia todas as leis de física conhecida 
pela ciência moderna. O objetivo final desta organização é levar a humanidade na sua totalidade a 
um novo nível de perceção e consciência. 
 A TLS tornou-se a minha família e o meu lar. Comecei a viver uma vida dupla e a maioria 
das minhas missões e atividades eram feitas em segredo. Tudo o que aprendi e tudo o que eu fiz 
foi mantido em segredo de todos, incluindo os meus amigos mais próximos, a minha esposa e os 
meus filhos. Com o passar do tempo, ganhei mais conhecimento, aprendi mais e entendi mais, pois 
desempenhei papéis e missões estranhos e às vezes perigosos até os dias atuais. A organização 
é formada por pessoas que trabalham na esfera física e pessoas, como eu, que foram recrutadas 
para missões de natureza espiritual. 
 

 
RAYS OF LIGHT 

 
 Eu documentei inúmeros encontros com o Rabino AA e os agentes da TLS, e ao longo 
doesse tempo esses documentos foram coletados num livro impresso conhecido como "Rays of 
Light". O livro contém uma riqueza de informação e sabedoria sobre diversos tópicos. Ele também 
contém uma quantidade considerável de informações pessoais sobre mim e sobre outras pessoas 
muito próximas de mim, incluindo a minha esposa e família. Devido às informações confidenciais e 
pessoais encontradas em "Rays of Light", hesito em publicá-lo, embora todos os membros da TLS, 
incluindo o Rabino AA, me tenham motivado a fazê-lo inúmeras vezes. Apesar das minhas 
hesitações e objeções à publicação do livro, ficou claro para mim que o livro acabará por se tornar 
público. Por agora, prefiro que apenas seja publicado após a minha morte. Sinceramente, não quero 
lidar com todas as questões, assim como a grande pressão que sofrerei depois que o livro seja 
publicado. O livro também é criptografado com um código conhecido por poucos. O código do "Rays 
of Light" é muito menos complicado e fácil de entender do que o Código das Pirâmides. Sem o 
código, uma pessoa normal não poderá decifrar todas as perceções e conclusões contidas no livro. 
Portanto, não vejo razão para publicar o livro sem o seu código criptografado. Embora tenha a 
certeza de que o livro mesmo sem o código poderá ajudar muitas pessoas, sou obrigado a proteger-
me a mim mesmo, as pessoas próximas de mim e aos meus entes queridos. Temo que as 
informações contidas no livro me possam prejudicar a mim e aqueles que estão próximos de mim. 
Estou confiante que num futuro não muito distante, o Universo e a Terra em particular irão adquirir 
novas perceções e um novo nível de consciência. Este novo nível de consciência afetará a natureza 
e o Universo em geral. Uma vez que este novo nível de consciência seja alcançado, todos terão 
permissão para aceder ao código deste livro como muitos outros livros baseados em códigos, como 
a Torá e o Zohar. Entretanto, não vejo razão para divulgar informações que, na minha opinião, estão 
incompletas. Portanto, vou atrasar o lançamento de "Rays of Light" até ter permissão para publicá-
lo com os códigos. 
 
 

AS MINHAS ORDENS 
 
 No dia 6 de fevereiro de 2020, como parte das minhas tarefas, recebi instruções claras para 
documentar as informações que seguem. Escrevo com o coração animado, mas simultaneamente 
pesado. Eu tenho sentimentos muito confusos. Por um lado, estou muito feliz e grato pela 
oportunidade de documentar a minha primeira encarnação, mas, por outro lado, não entendo por 
que, juntamente, tenho que escrever a essência do Código das Pirâmides. 
 Como disse anteriormente, creio que esta informação não fará sentido sem o código e 
poderá ser muito difícil de entender. Eu sei que um dia o código será revelado e fará parte da 
consciência coletiva e da perceção de todo o Universo. Então, por que não documentar e escrevê-
lo nessa altura? Porque hoje? Eu não entendo. Será muito difícil e exigirá muita concentração, mas 
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é claro, que como parte do sistema, obedecerei às ordens que me foram dadas pelo Rabino AA. 
Não tenho a certeza se no final deste rascunho estarei disposto a compartilhar o que está  aqui 
escrito com alguém, nem mesmo com as pessoas mais próximas de mim. Eu tomarei a decisão 
quando terminar o texto. Como sempre, a TLS deu-me o direito de escolher se será publicado ou 
não. Pessoalmente, prefiro que seja lançado depois da minha morte e tenho a sensação de que um 
dia essa missão cairá sobre o meu querido amigo Jason. 
 Com o passar dos anos, aprendi que a vida é uma aventura eterna, que é infinita: sem 
começo e sem fim. Aprendi que a vida é, na verdade, uma Existência eterna, uma Existência 
maravilhosa, que se desenvolve por meio de diferentes consciências e diferentes almas, embora 
permaneça uma alma eterna. Até aprendi e experimentei a linguagem do mundo espiritual. Aprendi 
o que realmente são o espírito e a energia. Tive o privilégio de experimentar o amor verdadeiro e 
incondicional. Estou a espera do fim da Era da Luz (a era em que estamos atualmente) e o início 
da Era do Amor, que é o nosso destino coletivo. Isto poderá acontecer durante a nossa encarnação 
atual. 
 Ao longo do restante texto deste documento, farei o meu melhor para preservar o estilo de 

linguagem autêntico do Rabino AA, como está em “Rays of light”. 
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 Na minha reencarnação atual, sou Moshe, filho de Rivka. Esta é minha 69.ª reencarnação 
desde que vim para esta Terra. Eu estava, e ainda estou, numa jornada em direção ao meu destino 
infinito. Na minha primeira encarnação (a mais longa), nasci no dia 1º de Tishrei no ano 2400 de 
acordo com o calendário hebraico (1360 AC de acordo com o calendário gregoriano) e deixei este 
mundo com 939 anos de idade em 9 de Av no ano 3339 (421 AC de acordo com o calendário 
gregoriano) durante a destruição do primeiro Templo Sagrado. Eu era filho de dois escravos 
hebreus, Rina e Amram. Éramos todos os escravos hebreus que serviam os faraós da época. Eu 
nasci durante o reinado do último Faraó de uma dinastia que durou mais de 1,000 anos no Egipto. 
Os Faraós governaram toda a África e outras partes do mundo por muito tempo. Passei a maior 
parte da minha vida na Terra Santa (Israel) depois de partir com todos os hebreus durante o Êxodo, 
também conhecido como o período da "Grande Confusão". Uso a palavra "hebreus" porque ainda 
não éramos conhecidos como "Judeus". Só nos tornamos "Judeus" quando nos foi dada a Torá 
(imediatamente após o evento no Monte Sinai quando os hebreus receberam a Torá, o termo 
"Yehoodi", que significa "Hebraico" em Hebraico, nasceu primeiro na época do Reino de Yehuda no 
ano 3174 de acordo com o calendário hebraico, que é 586 AC de acordo com o calendário 
gregoriano. Vou aprofundá-lo mais tarde). É importante notar que todos fomos circuncidados após 
o nascimento. Os Faraós, também conhecidos como "Filhos de Deus" ou "Fatasol" (na língua dos 
Faraós) nasceram circuncidados. Aos nossos olhos, eles representavam a perfeição e o Faraó era 
um Deus aos olhos da nação. A palavra Faraó na linguagem Faraónica  significa "A Casa do Divino". 
 

 
ELES VIERAM DO CÉU  

 
 Os Faraós vieram ao nosso mundo de outra estrela (planeta). Eles foram enviados para 
controlar e mudar a Terra e os seus habitantes. A nação os considerou os "Filhos de Deus", também 
conhecidos como os  "Fatasol". Com o tempo, os machos da raça faraónica começaram a ter filhos 
com as fêmeas humanas da Terra, e isso fez com que a raça faraónica perdesse o seu poder 
espiritual e a sua essência mais pura. A sua descendência enfraqueceu e eles perderam os seus 
poderes inatos, o seu destino e o seu propósito. Devido às influências primitivas e fisicamente 
arraigadas dos humanos na Terra, os Faraós (também conhecidos como os Filhos de Deus - 
Fatasol) perderam a conexão íntima com a sua alma interior, e isso resultou no fim do seu domínio 
na Terra. Devido a essas interações entre raças, logo após o Êxodo ("A Grande Confusão"), o 
domínio Fatasol desapareceu. 
 Eles vieram aqui com um incrível conhecimento tecnológico e informações que lhes davam 
o poder de governar e construir em todo o mundo (por exemplo, as pirâmides). Os Fatasols originais 
eram estranhos, tinham altos poderes de energia (energias físicas, espirituais e de cura). Eles 
também eram capazes de invocar e falar fisicamente com animais e forças superiores. Governantes 
como o Faraó e o Sumo-Sacerdote tinham o poder e o conhecimento para se mover entre as 
diferentes galáxias com naves espaciais ou por meio da meditação e do poder do pensamento. 
Esse conhecimento e o seu poder diminuí com o tempo e eventualmente desapareceu quase que 
totalmente. Eles operavam as suas naves espaciais através da energia do Sol, ímans, laser e o 
poder do pensamento. 
 

 

CRESCER 
 
 Como eu disse anteriormente, eu era filho de um escravo hebreu. Aos 8 anos, o Sumo-
Sacerdote (Jason, na minha atual reencarnação) levou-me para o palácio do Faraó contra a minha 
vontade para trabalhar sob ele no Templo Sagrado do Palácio (a casa do Divino dos Faraós). Eu 
cresci lá e fui treinado para ser o sacerdote menor. Mais tarde, depois do meu casamento, passei 
para o papel de Sumo-Sacerdote em Israel. Vou elaborar essa função mais tarde. O nome do Sumo-
Sacerdote era Fatahotap (Fata = Deus; Hotap = Sacerdote). Fatahotap era o irmão mais novo do 
Faraó (Vicki, na minha reencarnação atual). Realmente surpreende-me que eu me lembre de 
algumas palavras desse período, mas não me lembro do idioma. Eu pergunto-me porque e quem 
será responsável por isso. O meu nome mudou de Menachem, o meu nome hebraico na época, 
para Mano, ou mais precisamente Manohotap, o Sacerdote Menor. Manohotap cresceu no Palácio 
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Real sob o comando do Sumo-Sacerdote no Templo Sagrado dos Faraós. Manohotap viveu no 
Templo Divino dos 8 aos 49 anos. Durante o período denominado "A Grande Confusão" (o Êxodo) 
do ano 2448, Manohotap aproveitou a oportunidade e, com o seu pai, a sua esposa Gamma (Mina, 
na minha atual reencarnação) e os hebreus, fugiu para a Terra Santa. (Israel). A minha vida como 
Manohotap foi linda, interessante e plena, mas eu sentia-me sozinho e triste ao mesmo tempo. 
Passei de escravo hebreu a sacerdote menor. Mais tarde, na Terra Santa, o meu nome mudou para 
Sarya, o Sumo-Sacerdote. Tornei-me o Sumo-Sacerdote do Templo Sagrado de Israel com o amplo 
conhecimento da era faraónica, segredos e misticismo dos Fatasol.  
 
 O Sumo-Sacerdote Fatahotap (Jason) amou-me muito e, ao contrário da tradição da época, 
transformou-me de escravo hebreu em seu aluno. Ainda mais inconsistente com os costumes, o 
Fatahotap treinou-me para ser padre. O sacerdócio proporcionou-me muitas informações e poderes 
sobrenaturais que adquiri do Sumo-Sacerdote, que me ajudaram no meu trabalho até o dia em que 
morri no Templo Sagrado. No antigo Egipto, o processo de consagração (purificação) para se tornar 
um sacerdote era chamado de Baraka. O Sumo-Sacerdote, Fatahotap (Jason), era um homem 
especial com um grande conhecimento e poder sobrenatural. Ele era bem versado nos segredos e 
misticismo das Pirâmides, conhecimento que só poderia vir de lugares muito altos. Ele possuía esse 
conhecimento porque era um Fatasol puro. Ele conhecia os segredos da criação e os segredos do 
Eu Divino de cada indivíduo. Ele era muito competente e tinha um amplo conhecimento de 
tecnologia. Ele era capaz de ver através das pessoas (visão raio-X energética e fisicamente). Ele 
gostava de crianças pequenas para se divertir, especialmente meninos (o que era aceite na época). 
Ele utilizou-me para as suas necessidades sexuais, o que me prejudicou interna e emocionalmente 
até o dia em que morri, porém, sempre senti admiração, amor e proximidade por ele. Ele não tinha 
filhos. Eu também escolhi não ter filhos. Em vez disso, por meio do meu trabalho espiritual, escolhi 
servir-me a mim mesmo e aos outros conectando-me com o criador de todas as formas possíveis. 
Desempenhei um trabalho como líder espiritual durante toda a minha vida. Fico triste porque o 
trabalho que fiz também esteve relacionado à religião. Isso ocorre porque o trabalho que fiz mais 
tarde na minha vida estava sob o controlo dos novos líderes Judeus Israelitas na terra de Israel. 
 Voltando à minha infância na minha primeira encarnação, fui levado para longe da casa dos 
meus pais aos 8 anos de idade. Isso causou-me muita tristeza e medos com os quais tive que lidar 
durante muito tempo. Eu fui capaz de superá-los somente após alcançar a 13 consagração 
(Baraka). O meu pai, Amram (Rabino AA na minha atual reencarnação que é o santo Rabino Aliezer 
Alfrandi), fez tudo o que pôde para ficar perto de mim. Surpreende-me que, no final, pude escrever 
o seu nome completo. Eu era seu único filho. Ele escondeu a sua identidade de escravo hebreu e 
fez carreira no Palácio dos Faraós em muito pouco tempo. Ele tornou-se muito próximo do Faraó. 
Ele ganhou a sua confiança e tornou-se o seu assistente principal. Isto proporcionou-lhe a ele e 
minha mãe a oportunidade de estar mais perto de mim. O meu pai mudou o seu nome de Amram 
para Amar e a minha mãe mudou o dela de Rina para Rona (Rachel, na minha reencarnação atual). 
Eles mudaram os seus nomes para esconder a sua verdadeira identidade como hebreus. O meu 
vínculo com a minha mãe nunca foi muito especial ou forte. Ela morreu quando tinha 40 anos 
(relativamente jovem para aquela época). Do que me lembro, ela morreu pelo que presumi eu ser 
tristeza. O meu pai morreu quando tinha 180 anos. Ele nasceu no dia 10 de Tishrei no ano 2375 e 
morreu no dia 5 de Adar no ano 2555 de acordo com o calendário hebraico (1385 AC - 1205 AC de 
acordo com o calendário gregoriano). No entanto, sendo um Ser (entidade) incomum com poderes 
sobrenaturais secretos, ele nunca morreu. 
 
 

AMRAM 
 
 O meu pai, o meu guia e o meu rabino, Rabino AA (Aliezer Alfrandi, na minha atual 
reencarnação) veio a este mundo na sua primeira encarnação como o terceiro filho de Adão e Eva. 
O seu nome era Shet. Ele nasceu no dia 10 de Tishrei no ano 130 (3630 aC de acordo com o 
calendário gregoriano) e viveu 912 anos. Ele também viveu várias vidas paralelas. Ao todo, ele 
experimentou 1,010 reencarnações até 28 de Janeiro de 2014 (27 de Shvat no ano de 5774 de 
acordo com o calendário judaico). Ele não reencarnou naquele dia. Em vez disso, ele foi em direção 
ao seu destino final e está atualmente na Estrela Piramidal. O meu pai, o meu professor e o meu 
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rabino nasceu e renasceu, mas nunca morreu. Ele simplesmente viveu vidas paralelas e mudou-se 
entre diferentes reencarnações, por exemplo:  
 
 Reencarnação como Shet de 912 (anos)  
 Reencarnação como  Amram de 180 (anos)  
 Reencarnação como  Rabino AA de 424 anos  
 
 Algumas das suas reencarnações são de alguma forma documentadas nas histórias do 
Antigo Testamento. Ele experimentou 1,010 reencarnações em 5,644 anos com vidas paralelas, às 
vezes experimentou 10 encarnações diferentes ao mesmo tempo. A última reencarnação do Rabino 
AA foi aqui na Terra, que começou no dia 18 de Tamuz no ano de 5350 de acordo com o calendário 
hebraico (1590 de acordo com o calendário gregoriano). Ele nasceu numa pequena vila no Iraque 
não muito longe de Bagdá, que na época se chamava "Kanif". O santo rabino foi para a Estrela 
Piramidal com 424 anos em 28 de janeiro de 2014 (de acordo com o calendário gregoriano). Tudo 
começou no mesmo campo em Nova Jérsei, onde ele e eu costumávamos voar usando diferentes 
ÓVNIS com os seus ocupantes, durante o nosso trabalho junto. Ele falava oito idiomas 
fluentemente. Ele também falava com animais e alienígenas. Ele conhecia o "Defat Haruach", que 
é traduzido do hebraico como "a linguagem do mundo espiritual". Ele também conhecia o aramaico. 
O fato de o Rabino AA ter conhecimento dessas línguas dá apenas uma pequena ideia do 
verdadeiro poder e consciência que o Rabino AA possuía. 
 Pensando bem, percebi que ele foi o arquiteto da história da minha vida e também o da 
história do povo judeu, e provavelmente de outras nações também. Ele é uma alma especial que 
foi cuidadosamente escolhida para o trabalho Divino. Esteve presente em cada uma das minhas 69 
reencarnações mesmo quando reencarnei como un animal (crocodilo) e não como ser humano. 
Para aqueles que estavam se perguntando.  
 
Sim, eu fui um membro da família reptiliana no passado.  
Não, não faço parte da família reptiliana agora.  
Não, eu não tenho a capacidade de mudar de forma.  
E sim, eu vi, experimentei e trabalhei com pessoas que têm a capacidade de mudar de forma.  
 
 Desde o meu último encontro com o Rabino AA, aconteceu algo que me levou a um novo 
nível de consciência. Este novo nível de consciência permitiu-me compreender e ter perceções que 
me ajudam a refletir sobre o meu passado, incluindo diferentes reencarnações, que aguçam a minha 
memória e me fazem lembrar de diferentes reencarnações com mais detalhe. Por exemplo, em uma 
das minhas reencarnações, eu era uma águia administrada por um xamã indiano da América do 
Norte. O xamã indiano é Orly na minha reencarnação atual. Todos os meus outros amigos, 
conhecidos e entes queridos no ano 2448, de acordo com o calendário hebraico (1312 aC de acordo 
com o calendário gregoriano) faziam parte dessa reencarnação na forma de diferentes animais 
como: cobra (Tina), urso (Vicki), falcão (Miriam), gato selvagem preto e branco (Tova), cavalo 
(Jason), lobo (Rami), lobo (Shula), búfalo (Rachel), cachorro preto e branco (Abraham) e mais. 
Todos os animais eram controlados pelo xamã indiano que usava os animais e as plantas para 
tratamentos e curas. Uma parte significativa dos seus tratamentos eram realizados com o uso de 
cogumelos psicadélicos (psilocibina) para diversos fins curativos. O uso de psilocibina pelo xamã 
em humanos e animais deu-lhe o poder espiritual de os controlar. Para se fortalecer a si mesmo e 
o seu poder sobre os humanos, animais e feras, ele certificava-se de que a psilocibina fizesse parte 
da sua dieta diária em quantidades muito pequenas. Ele administrava grandes quantidades de 
psilocibina quando eles estavam doentes para curá-los e até mesmo para salvar as suas vidas. O 
xamã indiano era conhecido como "Ram" da tribo "Metis" que por séculos vagou entre a fronteira 
canadense e americana. Ram era um homem forte, duro, sanguinário, sem compaixão pelos que o 
rodeavam. Ele também era o xamã, chefe e o governante da sua tribo. Ram governava a sua tribo 
e os animais com uma mão forte e poderosa. Seria interessante entender porque esta reencarnação 
me vem à mente repetidamente. 
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A DINASTIA FATASOL 
 

Ao contrário do conhecimento e crença comum, os hebreus do antigo Egipto não viviam uma vida 
de sofrimento e não realizavam trabalhos forçados da forma como muitas vezes é descrito. Eles 
eram mais como servos do que escravos e viviam as suas vidas como cidadãos de segunda ou 
terceira classe. Eles não tinham direitos como os Egípcios e não eram pagos pelo seu trabalho. 
Eles recebiam apenas comida, roupas e acomodação. Eles não possuíam propriedades. Tudo lhes 
era dado pelos egípcios (mais precisamente, pelo Faraó). O último Faraó, aquele que governou 
durante a minha primeira encarnação (Vicki, na minha atual reencarnação), foi bastante mais cruel 
e duro com o povo do que os seus predecessores, apesar de ser uma entidade com poderes 
superiores (como todos os outros Faraós antes dele). Embora ele não fosse um Fatasol puro, ele 
ainda era considerado um Deus pela nação. A sua esposa era Fara (Tova, na minha reencarnação 
atual). Fara morreu relativamente jovem. Ela sim era uma Fatasol pura que foi sujeita ao processo 
de Baraka ainda muito jovem o que a tornou Alta Sacerdotisa antes de se casar com o Faraó (Vicki, 
na minha atual reencarnação). Não está claro para mim por que ela morreu tão jovem. Certamente 
não era normal que os filhos do Fatasol morressem tão jovens. Ainda mais interessante é que o 
Faraó ou Fatahotap não conseguiu curá-la (presumindo que ela estava realmente doente) com o 
"Cajado Mágico" que eles tinham. Sei que muitas almas foram ajudadas e salvas da morte com o 
"Cajado Mágico" (suponho que ela tenha alcançado o seu destino nesta reencarnação. 
 Roka (Tina, na minha reencarnação atual), que era a filha de Fara, foi submetida ao 
processo de Baraka no Templo Sagrado do palácio dos Faraós sob a supervisão de Fatahotap que 
era o Sumo-Sacerdote (uma função que era habitualmente atribuída a cada filho do Faraó da 
descendência do Fatasol). Mano e Roka tiveram uma relação muito próxima quando crianças, pois 
ambos estudaram para se tornarem padres. Eles passaram muito tempos juntos, trabalharam e 
aprenderam juntos. Roka amou e foi amada por Mano desde criança. O amor deles foi destruído 
porque ela escolheu casar-se com o seu pai (o que era normal e aceite na época) após a morte da 
sua mãe, já que ela, como o faraó, era da linhagem Fatasol. Desde o início, o amor entre Mano e 
Roka nunca teve hipótese, pois Mano era originalmente um servo hebreu, enquanto Roka era da 
dinastia Fatasol. Roka teve que completar o processo Baraka para ser digna de se casar com o seu 
pai, o faraó (Vicki, na minha anual reencarnação), esse processo demorou muitos anos. Aos 18 
anos, Roka casou-se com o seu pai, o faraó. Durante a cerimónia de casamento, na qual Mano 
esteve presente com o resto dos sacerdotes, Roka recebeu o título de Rainha dos Faraós e o título 
de Alta-Sacerdotisa; ela detinha imenso poder e conhecimento. Roka tinha uma assistente pessoal 
desde o seu nascimento que se chamava "Mer" (Miriam, a minha esposa na minha atual 
reencarnação). Mer era uma mulher baixa, velha, gorda e mentalmente limitada. Mer era muito 
obsessiva com Roka. Mer se considerava muito mais do que apenas uma serva ou mãe para Roka. 
Pelo que me lembro, Mer era uma mulher egípcia simples que nunca se casou nem trouxe filhos ao 
mundo. 
 Roka tinha uma filha chamada Gamma (Mina, na minha actual reencarnação) que foi 
submetida ao processo de Baraka por ser filha do Faraó. Ela completou o processo de Baraka no 
palácio do Templo Sagrado dos Faraós sob a supervisão de Fatahotap. Manohotap também foi 
professor de Gamma. Mano e Gamma se apaixonaram. No ano de 2448, eles aproveitaram o 
período da "Grande Confusão" (Êxodo) e fugiram com os hebreus para a Terra de Israel. No ano 
de 2449 (de acordo com o calendário hebraico), Mano e Gamma casaram-se no deserto a caminho 
da Terra Santa quando Mano tinha 50 e Gamma 17. O casamento foi celebrado no dia 1 de Tishrei, 
que era também o aniversário de Mano. Eles escolheram não ter filhos e, em vez disso, dedicaram 
as suas vidas ao trabalho espiritual. Ambos viveram vidas longas e plenas e morreram juntos num 
forte incêndio que destruiu o primeiro Templo Sagrado (a sua casa) em Jerusalém antes do exílio 
na Babilónia no dia 9 de Av no ano de 3339 de acordo com o calendário hebraico (421 AC de acordo 
com o calendário Gregoriano).  
 Mano tinha 939 anos e Gamma 906 anos. Os seus corpos nunca foram enterrados. Ambos 
serviram como Sumos-Sacerdotes até o dia da sua morte. Gamma era a Grande Sacerdotisa 
(representante do Sumo-Sacerdote Sarya que era o novo nome / título de Mano em Israel) em 
segredo, porque não era aceite na época que uma mulher, especialmente uma gentia (não judia), 
ocupasse tal posição de poder. Gamma era uma descendente dos faraós egípcios e da linhagem 
Fatasol. Ela nunca converteu o seu destino ou essência ao judaísmo, mas fazia parte da nova nação 
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judaica e era altamente respeitada por todos. É importante notar que embora Mano e Gamma se 
amassem e se casassem, o seu vínculo e relacionamento nunca teriam sido aceite pelo Faraó se 
tivessem permanecido no Egipto devido ao passado de escravo hebreu de Mano e ao fato de 
Gamma ser a neta do Faraó. 
 Como sacerdotes, Mano e Gamma alcançaram a habilidade de experienciar e ver a força 
ilimitada de poderes superiores, derrotas, guerras e pragas. Eles ganharam a habilidade de ver, 
trabalhar e acompanhar as pessoas mais poderosas da nação judaica. Eles também fizeram parte 
da jornada da nação judaica em cumprimento do seu destino até o outono em 9 de Av do ano 3339 
(421 AC segundo o calendário gregoriano). Eles esconderam objetos religiosos e várias ferramentas 
místicas / mágicas sob o Cúpula da Rocha em Jerusalém, e essas tecnologias ainda lá estão hoje, 
esperando ser encontradas e trazidas à consciência mundial. Entre os diferentes objetos enterrados 
sob o Templo Sagrado, existem três Torás originais que foram escritas por Moisés e os seus 
assistentes (eu enfatizo os seus assistentes). Quando Mano e Gamma fugiram do Egito durante o 
Êxodo, eles foram capazes de levar os "Cajados Mágicos" com eles e enterraram-os sob o Templo 
Sagrado. A Torá naqueles dias era passada como uma Torá oral e não a Torá que conhecemos 
hoje. Mano e Gamma serviram à nação por muitos anos com o conhecimento que haviam adquirido 
no Egipto como sacerdotes. Eles fizeram-no seguindo as leis da religião judaica.     
 Como sumos-sacerdotes, Mano e Gamma sabiam como se comunicar com os animais por 
meio da fala e da telepatia. Outros no palácio real, como o Faraó, Roka e Fatahotap, também sabiam 
como fazê-lo. O animal favorito do último Faraó era um leão chamado Chisnam (o meu cachorro na 
minha reencarnação atual). Chisham era muito próximo de Roka, Gamma e Mano quando eles eram 
crianças no palácio dos Faraós. Eles separaram-se quando deixaram o Egipto durante o tempo da 
"Grande Confusão" (Êxodo). Chisham nasceu no ano 2415 e morreu no ano 2450 de acordo com o 
calendário hebraico (1345 AC - 1310 AC de acordo com o calendário gregoriano). 
 

 

DEPOIS DO ÊXODO 
 

No dia 15 de Nissan no ano de 2448 de acordo com o calendário hebraico (1312 aC de acordo com 
o calendário gregoriano), Mano e Gamma, com os hebreus, deixaram o Egipto e chegaram ao 
Monte Sinai (que atualmente é o Monte Karkoom) no primeiro dia de Sivan. No dia 6 de Sivan do 
ano 2448 (festa de Shavuot), Deus desceu ao Monte Sinai e pronunciou os dez mandamentos. No 
dia seguinte, 7 de Sivan, Moisés subiu a montanha por 40 dias para receber os Dez Mandamentos. 
Moisés desceu com os 10 mandamentos (as tábuas) no dia 17 de Tamuz 2448 e os quebrou pela 
raiva causada pela conhecida história do bezerro de ouro (o pecado da nação). Moisés subiu a 
montanha mais uma vez no dia 18 de Tamuz por 40 dias para pedir perdão e expiação pelos 
pecados dos hebreus. Ele desceu no dia 28 de Av. Moisés subiu a montanha pela terceira vez por 
mais 40 dias no dia 29 de Av (após o pôr do sol) para receber o segundo conjunto de pratos que 
ainda hoje está preservado sob a Cúpula da Rocha (a mesquita muçulmana em Jerusalém). Moisés 
desceu da montanha pela última vez no "Dia da Expiação" ("Yom Hakippurim" em hebraico) no dia 
10 de Tishrei no ano 2449 (ao amanhecer) de acordo com o calendário hebraico (1311 AC de acordo 
com o calendário gregoriano). Embora não haja códigos nesses escritos, estou intencionalmente a 
dar detalhes destas datas, pois, um dia destes, eles serão importantes. Quem conhecer o código 
do livro "Ray of Light", bem como o código das Pirâmides, descobrirá que estas datas e detalhes 
serão usados com frequência para continuar o seu trabalho e a compreensão. 
 O fim da era faraónica veio com o Êxodo. Quando esta era chegou ao seu fim, os segredos 
do Universo, junto com várias tecnologias, foram perdidos. Entre as tecnologias sagradas que 
morreram estavam ímans, laser e a energia de luz, que foram usados na construção das pirâmides. 
Deste ponto em diante, o Egipto declinou e acabou por se tornar no que é hoje; uma nação pobre 
e primitiva. O meu pai, o meu guia e o meu rabino, Rabino AA, foi o homem que planeou o Êxodo. 
Ele também foi o ajudante secreto de Moisés durante as negociações para libertar os hebreus da 
escravidão. O meu pai, até o dia da sua morte, foi o braço direito de Moisés, junto com o resto dos 
líderes das forças armadas e os líderes que vieram depois dele. Para mim, ele era um professor, e 
com a sua ajuda eu tornei-me o Sumo-Sacerdote de Jerusalém sem que nem eu, nem a minha 
esposa (que nem era judia) fizesse parte da família de Aaron (o primeiro Sumo-Sacerdote em Israel) 
ou da Tribo de Levi. 
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O SACERDÓCIO 
 
 Aaron, o primeiro Sumo-Sacerdote de Israel, era meio-irmão de Moisés. A sua mãe 
engravidou de um antigo faraó. Aaron era um descendente dos Fatasol, que era alienígena. Os 
sacerdotes originais eram da família de Aaron, mas devido ao cruzamento ao longo dos anos, não 
podemos ter certeza que todos os Sumo-Sacerdotes sejam realmente descendentes da família de 
Aaron ou da tribo Levi.  
 Nos últimos anos, conheci e reconheci pessoas da minha primeira encarnação. Nem sempre 
me lembro de todos. Por razões desconhecidas, a memória vai e vem. Eliezer, o Sumo-Sacerdote 
(Yoni Cohen, na minha atual reencarnação) sucedeu o seu pai Aaron após a sua morte. Eu, Sarya, 
filho de Amram da tribo de Menasse, substituí-o como Sumo-Sacerdote após a sua morte. Havia 
vários sacerdotes que trabalharam comigo como meus deputados. O irmão mais novo de Eliezer, 
Nadav (Rami Levi na minha reencarnação actual), não assumiu o seu lugar natural como o sucessor 
do Sumo-Sacerdote após a morte do seu irmão, Eliezer. Isso era ainda mais incomum, já que Eliezer 
(Yoni Cohen, na minha reencarnação) não tinha filhos biológicos, tinha filhos adoptivos que nunca 
estariam na linha de sucessão para o cargo de Sumo-Sacerdote. Nadav  tornou-se o Sacerdote 
Chefe sob o meu comando e era responsável pelo cuidado do Templo Sagrado. Ele não conseguiu 
o papel de Sumo-Sacerdote porque o meu pai na época (Rabino AA) garantiu que eu recebesse o 
lugar de Sumo-Sacerdote. Hoje, algumas pessoas poderiam chamar esta sucessão de enganosa 
ou até um crime político, mas era assim que as coisas funcionavam na época. Amram sentiu que o 
seu filho era mais adequado para ser o Sumo-Sacerdote, especialmente porque ele havia sido 
submetido ao processo de Baraka e possuía poderes sobrenaturais, bem como o conhecimento dos 
segredos do Universo que muito poucos tiveram a sorte de receber. Nadav morreu pouco depois 
(cerca de dez anos) e mais tarde foi substituído pelo neto de Aaron, Pinchas. Isto demonstra que 
por centenas de anos o Sumo-Sacerdote não foi descendente da família Cohen ou da tribo de Levi 
como os outros Sumos-Sacerdotes e Moisés. Além disso, a esposa de Sarya, Gamma, que não só 
não era gentia, mas também uma alienígena faraónica da dinastia Fatasol, servia em segredo como 
a Alta-Sacerdotisa. Resumindo, todo o sacerdócio era uma farsa. Esta informação irá revolucionar 
muitas tradições judaicas básicas, bem como o sistema de crenças. Nada de novo sob o sol. O 
que foi, será e o que será já foi. 
 
 

MILITARES 
 
 O Secretário de Defesa do Faraó era um homem muito próximo e leal ao Faraó. O seu nome 
era Satis (Orly, na minha reencarnação atual). Ele era um grande guerreiro. Observe que tanto o 
símbolo do exército quanto o símbolo dos Faraós era a águia. A águia foi dominada pelos Faraós 
como muitos outros animais do palácio. O símbolo da águia aparecia em edifícios, armas e até 
mesmo nos capacetes de combate. Hoje em dia, a águia é o símbolo de países como os Estados 
Unidos e a Alemanha, e até da Alemanha nazista sob o comando de Hitler. A águia é encontrada 
hoje em muitos edifícios do governamentais e vários monumentos ao redor do mundo. Satis era 
alto, nobre e bonito. Ele teve várias esposas e muitos filhos. Um dos seus filhos era Maharba 
(Abraham, na minha atual reencarnação). Desde da sua infância, ele também foi membro dos 
Sumos-Sacerdotes. Embora ele fosse da dinastia Fatasol e eu fosse um escravo hebreu, tornamo-
nos grandes amigos. O pai dele também gostava muito de mim e sempre estudamos e trabalhamos 
juntos. Por fim, ambos concluímos o processo de Baraka e tornamos-nos padres menores sob a 
supervisão do Fatahotap. Separámo-nos quando eu fugi do Egipto com a minha esposa, o meu pai 
e o resto dos hebreus durante o Êxodo. 
 Outra pessoa que conheço há muitos anos na minha atual reencarnação é Shula, a filha de 
"Adam". Shula era Yehoshua, o filho de Noon na sua primeira encarnação. O pai de Yehoshua era 
Noon, que, na verdade, é o"Adam" na minha reencarnação actual. Yehoshua era filho da minha tia, 
o que o tornava o meu primo. Ele tinha a minha idade e crescemos juntos como filhos de escravos 
hebreus até que eu fui levado para longe da casa dos meus pais. Yehoshua alcançou posições 
muito altas na classe dominante hebraica como a de militar judeu e era muito próximo de Moisés, 
Aaron, o Sumo-Sacerdote, e também do meu pai Amram (o Rabino AA). Amram, na época, 
controlava tudo e todos nos bastidores, sem que ninguém soubesse ou entendesse. Hoje é muito 
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divertido pensar nisto. Estou a tentar descobrir onde Amram adquiriu os seus muitos talentos e 
poderes naquela época. Surge uma pergunta: É possível que o Rabino AA, com todas as suas 
reencarnações e talentos, fosse, na verdade, um estrangeiro, Fatasol, que viveu entre nós por 
milhares de anos em vários disfarces? 
 
 

MOISÉS 
 
 Potifar, a filha mais velha do faraó, criou Moisés, que foi submetido ao processo de Baraka 
sob a supervisão de Fatahotap. Foi assim que Moisés adquiriu os seus poderes sobrenaturais e 
talentos espirituais para se comunicar com poderes superiores e supremos. Como os faraós do 
Palácio Real, Moisés tinha poderes mágicos. Moisés era um homem muito duro e cruel, mas 
brilhante com qualidades especiais de liderança. Todos tinham medo dele, mas todos o 
respeitavam. Ele acompanhou cerca de 3.000.000 de pessoas do Egito a Israel numa viagem de 
10 anos (em oposição aos 40 anos registados na Torá). Para ser mais preciso, a mesma viagem 
pode ser feita em menos de seis meses. O motivo pelo qual Moisés fez a viagem a Israel demorar 
tantos anos foi para se livrar da geração mais velha e da sua mentalidade de escravos, enquanto 
simultaneamente preparava a nova geração para uma vida nova e rica com valores diferentes, como 
uma nação livre. Nos primeiros 49 dias, até chegar ao Monte Sinai, um terço das pessoas morreu, 
principalmente devido ao intenso calor do deserto do Sinai. Os falecidos eram principalmente 
idosos. Um outro número significativo de pessoas morreu nos anos seguintes. 
 Devido a uma doença desconhecida, outros 250,000 foram exterminados por Moisés devido 
à sua traição ao poder supremo. Esse extermínio foi devido à famosa história conhecida como 
Bezerro de Ouro. Ao contrário do que está escrito na Torá, em vez de 24,000 pessoas, Moisés 
ordenou o extermínio de 250,000. Muito mais pessoas foram mortas ao longo do caminho. Muitos 
também foram mortos por várias tribos que os atacaram no seu caminho para Israel. Ninguém foi 
enterrado no caminho para a Terra Santa, exceto Moisés e Aaron, o Sumo-Sacerdote. Os corpos 
foram deixados para trás ou, no máximo, queimados. O verdadeiro enterro judaico começou 
somente depois que os judeus entraram em Israel. Os judeus chegaram a Israel sem Moisés. Eram 
cerca de 1,5 milhões de pessoas (incluindo o cálculo do aumento populacional devido à reprodução 
durante os 10 anos). A maioria das pessoas eram jovens, como planeado. 
 
 

REFLEXÃO SOBRE O MEU PASSADO 
 
 Enquanto escrevo sobre as memórias da minha primeira reencarnação, eu mergulho 
profundamente na minha alma e muitas memórias do passado surgem dentro de mim. Porém, tendo 
vivido mais de 900 anos, são muitas as histórias e lembranças. Não me lembro da maioria das 
coisas, mas das que me lembro, a maioria parece sem importância e não parecem ter nenhuma 
relevância  no meu caminho e minha vida atual. Decidi não documentar inúmeras histórias que 
apenas tem interesse para mim e não são significativas agora. Entrar em detalhes leva-me a lugares 
profundos dentro de mim mesmo e torna tudo desnecessariamente difícil. Também me desconecta 
do meu Eu e do meu ambiente atual. Acredito ainda que afetam o meu trabalho e missões atuais 
dentro da TLS. 
 Recentemente, assumi uma nova missão, que é vital para melhorar a nossa situação global 
atual. Não posso lidar com esta missão, pois ela está em andamento, é muito perigosa e se deve 
às forças do mal que operam no nosso mundo. Tento não permitir que as minhas memórias do 
passado interfiram no meu trabalho, mas se intrometem diariamente. Eu não falho e não vou falhar. 
Certamente não agora, e não na situação em que nos encontramos. Acredito que eventos 
extraordinários e significativos estão para acontecer que afetarão o futuro de todos nós, e gostaria 
de estar do lado positivo da equação. O fracasso não é opção. Nem eu, nem a minha família pode 
aceitar o fracasso agora. Também sinto que me empolguei e que possa estar a revelar demasiadas 
informações, e não era isso que o meu superior (Rabino AA) queria quando me deu a permissão e 
o grande privilégio de documentar estes últimos 10 anos. É difícil para mim, admitir isto, mas 
lamento não ter dado ouvidos ao Rabino AA quando ele me perguntou e insistiu que eu 
documentasse e anotasse tudo. Se eu tivesse ouvido os seus conselhos, hoje haveria pelo menos 
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10 (senão mais) volumes do “Rays of Light” com uma abundância de misticismo e perceções que 

poderiam um dia ser úteis para o mundo inteiro. 

 

 

O TEMPLO SAGRADO 
 

 O primeiro Templo Sagrado foi construído pelo Rei Salomão no ano de 2929 de acordo com 
o calendário hebraico (831 AC de acordo com o calendário gregoriano). O primeiro Templo Sagrado 
foi construído em cerca de sete anos e durou 410 anos antes de ser roubado, queimado e destruído 
pelos babilónios no ano 3339 de acordo com o calendário hebraico (421 AC de acordo com o 
calendário gregoriano). Visto que a construção do templo era muito cara, o Rei Salomão financiou 
a sua construção impondo pesados impostos à população. 
 O templo foi construído com diversos materiais naturais como rochas e pedras locais, 
árvores (como cedros e ciprestes) e metais (como cobre e, principalmente, ouro que cobria a maior 
parte da estrutura interna). A ideia de construir o Templo Sagrado veio do Rei David. A sua intenção 
inicial era criar um lar para servir a Deus, mas acabou por se transformar numa operação movida 
pelo ego que também era usada para coletar mais impostos. A corrupção, tal como hoje, estava em 
quase toda parte. O rei David estava preocupado com as guerras, questões políticas, económicas 
e pessoais, que o impediam de realizar o seu sonho e construir o primeiro templo sagrado. 
 O Rei Salomão, filho do Rei David, manifestou a ideia do Primeiro Templo Sagrado, mas 
com grande custo para o povo da nação. O primeiro Templo Sagrado consistia em três partes 
principais. O salão principal (o salão de receção) era a primeira parte do Templo Sagrado. A 
segunda parte do templo era o templo principal que continha a Menorá e o altar principal no qual o 
incenso era queimado e os animais eram sacrificados (havia vários altares colocados em diferentes 
áreas dentro do complexo do templo). A terceira parte do templo era conhecida como o Sancta 
Sanctorum, onde a Arca da Aliança estava localizada, com os Kruvim. Os Kruvim eram feitos de 
ouro (não sei por que ainda são chamados de Kruvim hoje). Eram estátuas relativamente pequenas 
em comparação com o tamanho do Sancta Sanctorum e do próprio templo. As estátuas eram uma 
metade águia e uma metade humana. Um dos Kruvim tinha aspeto masculino (com corpo humano 
masculino) e o outro feminino (corpo humano feminino). Isso atesta algum trabalho estrangeiro ou 
mesmo algum tipo de idolatria dentro do próprio templo, que está em total contradição com as 
crenças básicas do povo judeu. 

 O Sancta Sanctorum, também conhecido como "Dvir" (ריבד) ou "o Dvir" (ריבדה), assentava 

no que conhecemos hoje como "A Pedra Angular" (Even Ha'shetiya; הייתשה ןבא) dentro da Cúpula 

da Rocha como a conhecemos hoje. A primeira pedra foi usada como suporte para o "dvir". 

Sacrifícios foram feitos e incenso foi queimado na Pedra Angular (Even Ha'shetiya; ןבא הייתשה). A 

Pedra Angular tinha, e ainda tem, energia e poderes muito fortes, e a sua localização geográfica é 
o centro de energia do nosso planeta e do universo na sua totalidade. A origem do nome de "Even 
Ha'shtiya" (a pedra fundamental em inglês) é baseada na essência do termo "fundado" (traduzido 
do hebraico), que significa que a origem da criação de energia e a própria criação teve a sua base 
geográfica neste lugar. O lugar em si, é extremamente rico em energia. Em linha reta, bem no 
subsolo, está o conteúdo do Sancta Sanctorum que está escondido até hoje. A sala onde estes 
objetos estão escondidos, como o resto do templo, foi projetada e construída pelo Rei Salomão. 
 Pouco antes da destruição do primeiro Templo Sagrado, o Rei Josias ordenou mover / 
manter / ocultar todos os conteúdos sagrados do Sancta Sanctorum numa sala oculta. E assim foi 
feito por Mano e Gamma com a intenção de que nenhum desses objetos sagrados caísse nas mãos 
de algum gentio que tivesse como intenção a destruição do templo. Apenas o Sumo-Sacerdote 
podia entrar no Sancta Sanctorum uma vez por ano (durante o "Dia da Expiação", também 
conhecido como "Yom Kippur"). No entanto, o Sumo-Sacerdote e os seus assistentes o visitavam 
de vez em quando (não apenas no Dia da Expiação). O rei Salomão passou algum tempo lá em 
isolamento com o propósito de se elevar espiritualmente. Ele até usava o Sancta Sanctorum como 
um lugar para ler e escrever. 
 O meu conhecimento e as minhas memórias do Rei Salomão e do seu pai levam-me de 
volta ao passado. Uma sensação estranha. Eu conhecia-os e aos seus sucessores muito bem. 
Como Sumo-Sacerdote, fui o seu conselheiro, o seu médico e, ouso dizer, o seu psicólogo também. 
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David e Salomão, que foram os fundadores do primeiro Templo Sagrado, eram muito fortes e muito 
inteligentes, mas de natureza muito corrupta. Eles eram gananciosos, poderosos e respeitados. As 
suas vidas pessoais eram um caos absoluto e como eram uma família nobre, eu chamaria a isto de 
disfuncional. Dentro da mesma família houve incesto, estupro e vários assassinatos. Também 
houve guerras por poder e herança. Houve traições entre todos os membros da família, dos avós 
aos netos e com todos os seus descendentes. David e Salomão preservavam os seus reinos por 
bloquear qualquer regime. Durante a maior parte do seu reinado, David viveu absorvido por várias 
guerras. Em sua homenagem, Salomão (o seu filho) exerceu paz e tranquilidade e somente houve 
guerra ou resistência, nos seus primeiros anos. O rei David viveu cerca de 70 anos. Ele governou 
o povo com um punho forte. Ele conquistou muitas terras e expandiu o seu reino. David era muito 
bonito; no entanto, ele era baixo e tinha cabelos ruivos. Ele era conhecido por ser impulsivo, 
agradável, inteligente, mas muito cruel e corrupto. Ele teve muitas mulheres, amantes e um grande 
número de filhos e descendentes. Por outro lado, o seu filho mais novo, o Rei Salomão, foi coroado 
rei aos 12 anos até à sua morte aos 52 anos. Ele era alto e bonito. Ele foi um rei que conheceu 
poucas guerras, mas viveu a sua vida num caos absoluto. Ele era conhecido como um homem 
sábio. Ele também teve inúmeras mulheres e amantes e, é claro, inúmeros filhos e descendentes. 
Para proteger o seu trono e o controlo do reino, mesmo sendo o filho mais novo do Rei David, ele 
foi forçado a matar o seu irmão e alguns dos seus conselheiros e amigos que apoiavam os filhos 
mais velhos do Rei David. Acho engraçado que as tradições judaicas e cristãs esperam que o 
Messias seja descendente da família de David. Jesus já é considerado parte da família de David e 
já é o Messias dos cristãos. Os judeus ainda aguardam o mesmo Messias, descendente da família 
de David. Tudo isto são bobagens e contos de fadas. Que Deus nos ajude a todos se o Messias 
realmente vem de uma família tão disfuncional! Espero que os dias do Messias estejam próximos e 
quando ele vier, eu oro e espero que ele seja mais puro, mais íntegro, mais amoroso e mais 
iluminado. 
 É importante para mim, informar o leitor que o rei Salomão é o "Adãm" na minha 
reencarnação atual e o rei David é Tova na minha reencarnação atual, que é a sobrinha de "Adãm". 
Claro, algumas das suas esposas, amantes, filhos e netos são almas que conheço hoje como parte 
da minha família de alma e alguns amigos próximos, mas não há necessidade de entrar nesses 
detalhes agora. 
 

 
ABRAHAM & SARAH 

 
 Antes de passar à análise aprofundada do Código das Pirâmides, gostaria de compartilhar 
uma história que vive no meu coração desde a minha primeira encarnação. No ano 3000, de acordo 
com o calendário hebraico (760 AC de acordo com o calendário gregoriano), Sarya, o Sumo-
Sacerdote (da minha primeira encarnação) tinha 600 anos. Não era comum comemorar os 
aniversários naquela época. A maioria das pessoas não sabia quando tinha nascido e, se 
soubessem, dificilmente recebiam qualquer distinção por isso. Não havia muitas pessoas a atingir 
esta idade. Na minha opinião, Sarya e Gamma alcançaram esta idade graças ao processo Baraka 
que, bem como ao seu conhecimento profundo dos segredos da Criação. Eles usaram esse 
conhecimento na sua vida pessoal e no seu trabalho como sacerdotes. Eles também viviam um 
estilo de vida vegan muito moderado, assim como o resto dos faraós. Se eles não tivessem morrido 
no dia 9 de Av do ano 3339 de acordo com o calendário hebraico (421 AC de acordo com o 
calendário gregoriano) durante a destruição do primeiro templo sagrado, eles provavelmente teriam 
vivido para além de 1,000 anos. Os faraós e sumos sacerdotes geralmente evitavam as relações 
sexuais, a menos que a sua intenção fosse reproduzir. O amor físico e o acasalamento raramente 
aconteciam por meio das relações sexuais normais como as conhecemos hoje, maiormente o ato 
acontecia através de meditação e telepatia com quase nenhum contacto físico, exceto o segurar 
das mãos e, em alguns casos, o tocar das pernas. Os Sumos-Sacerdotes também acasalavam 
tocando as suas testas. Este método de acasalamento preservava a essência dos seus corpos no 
sentido físico. Também retinha a sua energia interna, que era o segredo da sua vitalidade para o 
seu trabalho espiritual. É por isso que a maioria deles teria vivido uma vida tão longa em 
comparação com as que vivemos hoje. Poucas pessoas realmente sabiam a idade de Mano e 
Gamma, pois eles mantinham a sua idade em segredo. O povo da nação judaica reverenciava 
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Gamma e Sarya, pois eram anciões e sacerdotes. O povo da nação os amava e eles amavam o 
povo. 
 Um dia, em Jerusalém, durante a festa de Shavuot, um jovem casal aproximou-se de Sarya. 
Os seus nomes eram Abraham e Sarah (não estão relacionados ao Abraham e a Sara da Bíblia). 
Abraham tinha cerca de 30 anos e Sara pouco menos de 25. Eles tiveram o privilégio de encontrar 
o Sumo-Sacerdote em privado (o que não é costume) devido ao relacionamento do Sumo-
Sacerdote com o pai de Sarah, um homem muito respeitado e bem relacionado. O pai pediu ajuda 
para a sua filha. Eles vinham com a esperança de receber uma bênção e ajuda, pois estavam 
casados há dez anos e ainda não tinham concebido filhos. Abraham pediu permissão para se casar 
com uma segunda esposa e juntos pediram ajuda para Sarah engravidar (casamentos adicionais 
para um homem eram permitidos naquela época se a esposa não mostrasse resistência e o rabino 
da comunidade aprovasse). Sarah estava muito resistente. Ela tinha poder e influência devido ao 
estatuto do seu pai na comunidade. O seu marido, Abraham, insistia em conseguir uma segunda 
esposa, mas não se opôs à bênção. Sarya, o Sumo-Sacerdote, sorriu para si mesmo ao reconhecer 
as almas de Abraham e Sarah das suas reencarnações anteriores, no entanto, não teria sido 
apropriado ou sábio mencionar isso naquela altura. Abraham era Mer (a minha esposa, na minha 
reencarnação atual) e Sarah era Roka (Tina, na minha reencarnação atual). A bênção que o casal 
recebeu do Sumo-Sacerdote foi de grande ajuda, e a Sarah logo deu à luz gémeos, duas meninas. 
Uma chamava-se Phirchia (Fara, da minha reencarnação anterior; Tova, na minha reencarnação 
atual) e a sua segunda filha chamava -se Shir (Yehoshua o filho de Noon, da minha reencarnação 
anterior; Shula, na minha reencarnação atual). Além da bênção que receberam do Sumo-Sacerdote, 
eles também tiveram que passar por uma limpeza geral (física e mental), incluindo um estilo de vida 
totalmente vegan. Com cerca de 35 anos, Sarah já era mãe de 8 filhos: 
 
Ezekiel (Maharba, da minha reencarnação anterior; Abraham, na minha reencarnação atual) 
Moisés (Faraó, da minha reencarnação anterior; Vicki, na minha reencarnação atual) 
Hezekiah (Satis, da minha reencarnação anterior; Orly, na minha reencarnação atual) 
Chaya (Aaaron, o sumo sacerdote da dinastia Fatasol da minha reencarnação anterior) 
Nadav (Nadav, o sacerdote chefe da minha reencarnação anterior; Rami Levi na minha 
reencarnação atual) 
Eliezer (Eliezer, o sumo sacerdote da minha reencarnação anterior; Yoni Cohen na minha 
reencarnação atual) 
 
 Sarah e Abraham viveram uma vida boa. Se não me engano, eles viveram cerca de oitenta 
anos. Eles sempre foram e ainda são parte da minha família de alma. A amizade familiar entre 
Sarya, Gamma e o jovem casal ficou cada vez mais forte com o passar dos anos. Isto criou um leve 
desconforto para Sarya e Gamma, pois eles sabiam a verdade sobre o seu sacerdócio; o fato de 
que eles tinham o cargo de Sumos-Sacerdotes, mas que não eram da tribo de Levi nem 
descendentes de Aaron, os Sumos-Sacerdotes e a sua família. Esta era uma pequena, mas, ao 
mesmo tempo, uma grande mentira aos olhos de Sarya e Gamma naquela época. Existem muitas 
distorções e conflitos entre a história real e a história oficial, e isso pessoalmente ainda hoje me 
deixa desconfortável, mas aprofundarei este tema mais a frente. Devo ressaltar que esta 
encarnação foi extremamente longa, extremamente interessante e cheia de amor, emoção, agitação 
e com muitos solavancos ao longo do caminho. 
 Todas as rectificações ("Tikkun" em hebraico) pelas quais passei em outras reencarnações 
não fazem nenhum sentido com respeito a esta encarnação, entretanto, suponho que seja normal, 
especialmente no mundo espiritual. Com todo o conhecimento e experiência, no final do dia sempre 
me pergunto... Porquê? Como? Quando? O que acontecerá no futuro próximo e distante? Quanto 
mais sei, vejo e aprendo, mais percebo que não sei nem entendo nada e que somos apenas uma 
gota num oceano imenso. 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PIRÂMIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

 A pedido do Rabino AA, tentarei explicar e escrever sobre a essência do Código das 
Pirâmides sem revelar o seu código. Tudo aquilo que escrevo aqui vem apenas da minha memória 
e dos conhecimentos que adquiri nos últimos anos, e do que me lembro da minha primeira 
encarnação. Não me consigo lembrar de tudo e, com o tempo, a minha memória torna-se menos 
fiável (mais turva). A minha memória às vezes trai-me e, na minha encarnação atual, o meu corpo 
também, devido às minhas missões, ou talvez seja mais correto dizer que sou eu que traio o meu 
corpo apesar das minhas missões e do meu conhecimento. Tenho a certeza que o conhecimento 
que tenho não é perfeito e completo. Com tudo, a minha memória fica cada vez mais nítida enquanto 
escrevo. 
 Durante o processo de Baraka, que é um processo longo e que leva anos, aprendi pela 
primeira vez a história do mundo de hoje. Só então comecei a aprender sobre o poder espiritual em 
oposição ao poder físico e como os dois podem estar relacionados. Este é um processo longo, 
tedioso e difícil de consolidar. Vou começar com um pequeno preâmbulo sobre os Faraós (Fatasol) 
que fizeram parte da evolução da Terra num passado distante. 
 
 

A CONEXÃO DO FÍSICO E DO ESPIRITUAL 
 
 A Terra funciona de acordo com as leis naturais estabelecidas pelo Criador. A Terra está 
sempre em movimento, evoluindo e mudando. Mudança e evolução no mundo espiritual são 
propagadas por meio de diferentes ondas, frequências e vibrações consistentes com cada forma 
na natureza. Essa energia permanece nessa forma abstrata até penetrar a matéria, o que resulta 
na transformação da matéria ou na criação de uma nova matéria. Este processo pode ser alcançado 
por meio de palavras espirituais ou poderes espirituais (por meio de ondas, frequências e 
vibrações). Em outras palavras, a carne é criada de maneira diferente num animal ou num ser 
humano. Um cérebro é criado de maneira diferente de um coração humano. Tudo tem dentro de si 
a sua própria frequência, a sua própria fisicalidade e o seu próprio espírito, que influencia as suas 
ondas e vibrações. À medida que o espírito se transforma em matéria física, o material que culmina, 
como a morte de um corpo, inverte a sua direção e retorna ao espírito. Em seguida, ele se 
transforma para se tornar (fonte) energia / poder novamente. Este processo continua por muitos 
anos. É um processo muito lento que leva milhões de anos. 
 Estou a tentar preservar a linguagem e o estilo do Rabino AA neste documento, mas não é 
fácil. O documento original foi escrito em hebraico e depois traduzido para o inglês. Hebraico é a 
minha língua materna, mas a minha habilidade de falar e escrever sempre foi fraca. 
 
 

A RAÇA DIVINA ORIGINAL 
 

 A raça original aqui na Terra foi uma raça muito espiritual. Eu diria que eles eram 90% 
espírito e 10%, matéria. O mundo era governado pelo mundo espiritual e pelas suas leis, ao invés 
do mundo material e das leis que conhecemos hoje. A raça original era uma raça consciente, que 
apreciou, amou e compreendia o plano divino e as leis da natureza. Estou-me a referir a uma era 
muito distante, muito antes da Atlântida, ou de Adão e Eva. Estou a falar de uma comunidade que 
era naturalmente consciente e iluminada, sem os desejos e impulsos que temos nos nossos dias. 
Esta raça era totalmente ciente. Uma raça que conhecia os segredos da natureza e compreendia 
os segredos da criação. Eles tinham conhecimento ilimitado, caracterizado por uma conexão divina 
direta com o Criador. Foi uma raça que sabia controlar e guiar a natureza. Era uma raça que não 
precisava trabalhar para o seu próprio sustento e não sentia dor durante os partos. A natureza 
trabalhava para eles e eles preservaram a natureza de acordo com a vontade do Criador. Porém, 
por algum motivo, que eu não entendo, outra raça veio (ou foi criada) para a Terra. Eles eram uma 
raça muito diferente. Eles assemelhavam-se à raça original, mas eram espiritualmente vazios. Esta 
raça era 90%, matéria e 10%, espírito. Suponho que seriam os ancestrais de Adão e Eva. Esta nova 
raça não conheceu paz nem tranquilidade. Devido ao seu cruzamento, a raça espiritual enfraqueceu 
e tornou-se matéria física; este processo levou eras. A raça Divina acasalou-se com fêmeas da 
outra raça e deu à luz uma prole mestiço de diferentes tamanhos e cores. A nova raça tinha um 
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cérebro muito primitivo com um desenvolvimento lento. Eles eram uma raça carecida de emoções 
divinas. Havia alguns espiritualmente superiores, mas nenhum nunca atingiu o nível espiritual da 
raça Divina original. A raça Divina original, os grandes espíritos, ainda estão a tentar reequilibrar a 
Terra. 
 No dia 10 de Tishrei, no ano de 1010 de acordo com o calendário hebraico (2750 AC de 
acordo com o calendário gregoriano), alienígenas (Fatasol) desceram à Terra de quatro estrelas 
(planetas) diferentes que foram destruídas por razões desconhecidas para mim. Os alienígenas 
restantes foram enviados à Terra para se integrar com a raça nativa e lentamente governar o mundo 
com segurança. Cada grupo foi para uma área diferente da Terra; norte, sul, leste e oeste. Os 
Faraós alcançaram o que conhecemos hoje como regiões da África e do Egito. Todos eles faziam 
parte da raça Divina original. Na maior parte, todos os alienígenas pareciam humanos normais. Os 
faraós tinham um crânio longo e retangular, ao contrário dos humanos terrestres, que tinham um 
crânio redondo. Os corpos dos Faraós eram magros, nobres e altos. Eles tinham uma pele escura 
e ossos faciais salientes e eram abençoados com uma beleza notável. O grupo que alcançou o 
oeste era escuro, baixo e possuía um grande crânio redondo com um grande cérebro evoluído. Os 
seus ossos eram grossos. Eles podem ser os ancestrais da Raça Divina Original que se diluiu com 
o tempo. Estes seres são os ancestrais dos atuais hispânicos da América do Sul que residem em 
lugares como México e Peru. O objetivo era tentar transformar a raça corrupta e materialista da 
Terra numa raça espiritual que traria a paz e a tranquilidade sem pressão, luta ou guerra; uma raça 
que trataria do espiritual e não do físico. Os Faraós começaram a transformar a Terra de um lugar 
materialista para um mais espiritual, e o sucesso inicial foi esmagador. No entanto, com o passar 
do tempo, o Fatasol e suas novas gerações começaram a acasalar com os humanos. A raça 
espiritual superior se misturou com a raça materialista, e isso os fez com que perdessem os seus 
poderes espirituais e diluiu o seu poder pessoal e o das gerações futuras. Eles tentaram retirar a 
raça da vibração inferior do material e trazê-la para o espiritual, mas com o tempo eles falharam. 
Lentamente, os Fatasol e os seus descendentes tornaram-se frágeis seres animais cheios de luxúria 
e de desejos excessivos. Em vez de serem seres espirituais, eles de repente encontraram-se como 
governantes tirânicos, cruéis, sem espírito e sem medo que instilaram o medo em toda a nação 
(uma realidade muito semelhante ao que está acontecendo na Terra hoje). Conforme interpretamos 
hoje, a sua missão falhou. Porém, eu sei com certeza que Deus não desiste e a missão continuará 
até a sua conclusão. É um processo contínuo e estamos a caminho de Luz Eterna, que é a Era do 
Amor. O mais tardar dentro de mais uma ou duas reencarnações, iremos alcançá-lo. Na verdade, 
este processo eterno é o trabalho, destino e objetivo de entidades como o Rabino AA e o "Adam". 
É o destino de almas como os Faraós que vieram aqui para se salvar a si mesmos e ao planeta 
Terra da extinção física e espiritual. Acredito que chegará o dia em que o "Filho de Deus" (Fatasol) 
se manifestará em um corpo humano para mostrar a toda a humanidade o caminho da escuridão 
para a Luz, do estresse para a consciência. Essa entidade, aos meus olhos, será o Messias. 
 
 

A TECNOLOGIA DOS FARAÓS 
 
 Os Faraós começaram por assumir o controlo de tudo e lentamente começaram a governar 
a Terra. Eles tentaram criar um mundo espiritual. Eles precisavam preservar, proteger e desenvolver 
as ferramentas que usavam no seu trabalho e os veículos usados para o transporte das gerações 
futuras. As pirâmides faziam parte das estruturas utilizadas para este fim, razão pela qual 
encontramos pirâmides em diferentes partes do mundo. As pirâmides não foram construídas 
exclusivamente como tumbas. Elas foram construídas para proteger e preservar os vários 
instrumentos e naves espaciais usadas pelos Faraós. As pirâmides foram construídas com 
ferramentas físicas e espirituais capazes de controlar e manipular a gravidade. Estas ferramentas 
foram usadas para levantar pedras megalíticas e construir as pirâmides. As pedras foram esculpidas 

em diferentes montanhas usando tecnologia de “laser”. Os Faraós trouxeram novas tecnologias 

para este mundo que lhes dava a habilidade e o poder de controlar os humanos. 
 O termo "EMF" significa campo eletromagnético. Os campos eletromagnéticos fazem parte 
da Terra assim como dos nossos corpos. Foi e ainda é um fenómeno que ocorre naturalmente 
durante a criação. No entanto, os humanos modernos alteraram as várias frequências e ondas na 
Terra através de tecnologia desprezível, corrupta e repulsiva, o que causou o maior vazio espiritual 



25 

 

que já vivenciamos. A manipulação corrupta do campo eletromagnético da Terra esta atualmente a 
causar doenças mentais e espirituais. 
 Os Faraós trouxeram com eles uma forma diferente de tecnologia chamada pulsação 
eletromagnética (EMP) e pulsação a laser eletromagnético (EMLP). Na linguagem Fatasol, o EMP 

era chamado de “Magen” (ןגמ) e o EMLP era chamado de "Magia" (היגמ). Ambos os nomes são 

traduzidos com a palavra "escudo" em português. Esta tecnologia dava-lhes a capacidade de 
construir pirâmides enormes. Sob estas estruturas maciças, há porões muito grandes que abrigam 
as ferramentas e a tecnologia usada para a sua construção. Originalmente, havia 666,666 pirâmides 
na Terra. Hoje, restam menos de 100,000 pirâmides de diferentes formas e tamanhos. Muitas das 
pirâmides construídas no mundo foram destruídas ao longo do tempo; não pelo homem, mas por 
um poder supremo. Nos anos que se seguiram ao Êxodo, a era dos Faraós terminou e eles, com a 
sua tecnologia, praticamente desapareceram da terra. Ainda há um pequeno número de 
descendentes diluídos dos Faraós que ainda hoje vive entre nós. Eles são reconhecidos pela sua 
estrutura corporal e o seu crânio, pois são descendentes dos Faraós e ainda têm algumas 
características físicas distintas. Alguns dos seus dispositivos tecnológicos foram roubados por 
pessoas desconhecidas para mim. O que eu sei é que a elite mundial tem acesso a esta tecnologia. 
O que representa uma grande ameaça para todo o universo quando em mãos erradas. 
 EMP e EMLP são tecnologias que podem destruir um país como os Estados Unidos em 
menos de uma hora sem qualquer aviso. Não tenho certeza de quem exatamente possui estes 
dispositivos e não tenho certeza se alguns governos possuem esta tecnologia. Tenho a sensação 
e acredito que fora da elite mundial, Israel e também a Rússia possuem esta tecnologia. Não julgo 
que os Estados Unidos a tenham. A TLS tem dispositivos semelhantes que vi durante o meu 
trabalho com eles durante os últimos 10 anos. O EMP pode neutralizar sistemas militares atómicos. 
O EMLP tem a capacidade de desintegrar cidades inteiras em segundos. Esta tecnologia pode 
construir ou destruir qualquer coisa com base na intenção de seu operador. Pelo que eu sei, 
ninguém ainda descobriu os porões escondidos sob as pirâmides, mas tenho a certeza de que eles 
ainda lá estão. Algumas das máquinas e equipamentos armazenados nesses porões incluem 
aeronaves (naves espaciais). Elas são enormes ferramentas de energia que precisam ser 
recarregadas pelo Sol a cada 1,000 anos para funcionar. Elas não têm baterias. Estas máquinas 

funcionam principalmente através do uso conjunto de Sol e de ímans. O “Cajado Mágico” 

mencionado nos livros antigos também funciona com essa mesma energia. Estas varas podem 
mudar a atração gravitacional da Terra em relação a um objeto específico num determinado 
momento. Estes cajados também conseguem fornecer a uma pessoa o poder e a habilidade de 
mudar de forma (desde que essa pessoa tenha nascido com a genética adequada para isso). Os 
cajados podem ainda curar várias doenças. Algumas das ferramentas e máquinas de que falo estão 
escondidas sob a Cúpula da Rocha em Jerusalém. Elas foram lá escondidas  por Mano e Gamma 
antes da destruição do primeiro Templo Sagrado. Embora estas energias e ferramentas possam 
ser muito úteis e necessárias, elas também podem ser muito destrutivas e perigosas se usado por 
humanos satânicos e corruptos. O poder da Pirâmide e do Código das Pirâmides depende muito 
destas ferramentas e da energia que elas podem gerar. Estas ferramentas foram criadas por 
alienígenas. Elas não foram criados naturalmente pelo criador (Deus). Elas têm sido usadas durante 
milhares de anos, mas, para minha tristeza, caíram nas mãos erradas. Espero que algo aconteça 
em breve que remova esta ameaça do nosso Universo para sempre. Eu acredito que num futuro 
não muito distante, pessoas justas sairão e neutralizarão o poder do mal e desenterrarão o tesouro 
que está abaixo das Pirâmides e da Cúpula da Rocha. Eu acredito que este conhecimento será 
partilhado com a humanidade e o mundo alcançará a verdadeira consciência do Eu divino. Aqueles 
que não atingirem a 5ª dimensão serão simplesmente extintos do Universo e nunca reencarnarão. 
Isso significa que o seu espírito ou alma também não existirá mais de forma alguma. Aqueles que 
sobreviverem irão prosperar e eventualmente alcançar dimensões mais elevadas (mesmo até a 
nona ou décima dimensão como consciência coletiva). Na minha opinião, esses serão os dias do 
Messias. 
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UMA NOVA ERA 
 
Naquela época, havia um uso generalizado de naves espaciais. Havia uma conexão contínua entre 
as várias estrelas e o Eu Divino, entre o mundo espiritual e o espírito humano. Os primeiros Faraós 
eram completamente vegan, porém com o tempo eles foram influenciados por humanos que 
corromperam as suas mentes, almas e corpos com o uso de alimentos proibidos e ações proibidas. 
Em vez de interagir com os animais, eles começaram a comê-los. Os leões do Palácio Real também 
eram vegan por natureza. Onde quer que os Fatasol pousassem as suas naves espaciais, eles 
criavam uma cultura superior com uma liderança baseada na justiça e no amor para espalhar o 
poder e os ensinamentos do espírito. Inicialmente, o Faraó governou a nação como Rei Faraó e 
líder espiritual da nação. Com o tempo, conforme a nação cresceu (graças à sua nova cultura, 
felicidade e riqueza), eles dividiram as tarefas com os outros Fatasol. Um, era o governador da 
nação (Faraó) enquanto o outra era o líder espiritual da nação (Sumo-Sacerdote). Embora os 
Fatasol estivessem alojados num corpo físico, eles tinham uma liberdade espiritual perfeita que os 
libertava completamente do tempo e do espaço. Devido a essa consciência divina, eles podiam-se 
mover livremente, entre estrelas e galáxias, sem serem afetados pelo tempo ou espaço. Em outras 
palavras, eles eram capazes de experimentar o passado, o presente e o futuro simultaneamente. 
Isto significa que, se formos libertados das limitações de tempo e espaço através de uma 
consciência espiritual verdadeira e pura, poderemos também pilotar a nossa consciência em 
conformidade com os desejos da nossa alma (seja um lugar físico ou espiritual). Isto ocorre por 
meio da purificação do corpo, mente, espírito e alma. Em tal estado de consciência, dentro da 5ª 
dimensão (em um estado Gama ou superior), podemos alcançar níveis ainda mais elevados de Ser, 
assim como os Fatasol da Raça Divina Original e a linhagem pura o fizeram. Suas habilidades não 
tinham limitações físicas ou espirituais. Para eles, não existia "aqui" ou "lá", ou "nós" ou "eles". Eles 
foram capazes de distinguir entre as diferentes perspectivas de uma única realidade, que é a 
Essência de que tudo é eterno, tudo é agora, tudo está aqui, tudo é Um e todos nós somos Um. 
Esta é a consciência Divina, que é o Deus e o Eu Divino de todos nós. Essa consciência ainda nos 
levará a lugares mais elevados hoje. 
 Nós podemos mover-nos com ou sem corpo. Podemos sair do nosso corpo e até levitar com 

a energia do nosso corpo sem usar um “Cajado Magico”, eletricidade ou bateria externa. Tudo é 

feito por meio dos nossos corpos, nossos pensamentos, nossos cérebros, nossos corações, nossas 
almas e do nosso amor por nós mesmos e pelos outros, bem como pelo Único criador eterno, Deus. 
Amor é poder. O nosso poder é incompreensível. É o poder que nos deu a habilidade de construir 
pirâmides e naves espaciais, para curar a humanidade e as pessoas mais próximas de nós. No 
entanto, hoje estamos presos num tempo e espaço desprovido de amor, paz, espírito, pureza e 
liberdade. 
 Baraka é um processo que pode levar qualquer um que queira investir em si mesmo a tocar 

a sagrada Luz e a se tornar um Ser sobrenatural assim como o grande Rabino AA, “Adam”, os 

Faraós e os Sumos-Sacerdotes o foram. Podemos criar contato espiritual ou físico entre todos os 
Seres do mundo, independentemente da distância física, sempre que quisermos através de uma 
consciência completa, unida e perfeita. Eu sei que parece delirante, mas é factível. Os Fatasol 
viveram assim e adquiriram um nível energético que é incompreensível para nós hoje. O processo 
Baraka precisa ser renovado e desta vez ser acessível a todos que o desejarem. Imagine viver num 
mundo sem tempo e espaço, sem paredes, sem fronteiras, sem guerras, sem doenças, sem 
vacinas, sem toxinas, sem drogas e sem médicos. Um mundo de amor, fraternidade e harmonia. 
Um mundo de felicidade, riqueza, abundância eterna e igualdade. Um mundo sem uma falsa religião 
e um falso livro de leis que nos controlam. Um mundo onde o individuo é a própria lei. Um mundo 
de justiça. Um mundo sem falsos rabinos, falsos sacerdotes ou outros líderes religiosos corruptos. 
Um mundo sem advogados corruptos e sem juízes ou políticos corruptos. É possível. Já aconteceu 
e acontecerá novamente. Seria melhor que acontecesse hoje do que amanhã. Já estamos a 
caminho da "Era do Amor" e da era da informação e da consciência infinita. Não estamos tão 
distantes. Em um instante, aprenderemos o Misticismo da Água, o Misticismo do Espírito, o Poder 
da Mulher, o Poder do Pensamento, o Poder da Alma, o Poder da Oração, o Poder do Perdão e o 
Código das Pirâmides com os códigos revelados. Tudo isto pode acontecer aqui mesmo, agora, 
com total transparência. 
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 Na nossa existência mais conectada e verdadeira, somos capazes de nos identificar com 
cada Ser vivo, mental, espiritual e energeticamente. Imagine falar com animais e amá-los em vez 
de comê-los. Independentemente das nossas ideias e desejos pessoais em relação a esta transição 
para uma nova era, ela vai acontecer. Esta energia se expressará, pois, é a manifestação da energia 
que emana da fonte Divina e do Eu Divino coletivo. Com a ajuda de Deus, tudo isto acontecerá num 
futuro próximo. A força da unidade coletiva nos acompanhará e nos ajudará sempre nos momentos 
mais difíceis. Novamente, eu escrevo todas estas informações sobre o meu passado próximo e 
distante das minhas lembranças. Tive professores especiais e grandes espíritos que instilaram em 
mim uma energia que ainda é incompreensível para mim. Espero que eu e as pessoas mais 
próximas de mim, sejamos abençoados com o processo Baraka, com o qual definitivamente não 
estou familiarizado, pois, não me consigo lembrar em que consiste. 
 Sinto muita falta e tenho um profundo desejo pelos dias do meu passado, os dias com o 
Rabino AA que foi meu professor, meu pai e meu rabino junto com seres como "Adam" e Fatahotap 
que foram capazes de instilar habilidades e memórias maravilhosas em mim até hoje. Eles eram 
espíritos e almas grandes e extraordinárias. É bom compartilhar as minhas histórias com as pessoas 
próximas a mim. Seria ainda melhor se um dia todas as minhas informações, incluindo as minhas 
maravilhosas experiências, energias e histórias, incluindo o livro “Rays of Light", fossem 
compartilhadas por todas as pessoas, com todos os códigos revelados (total transparência). Só 
espero que não seja feito com animosidade ou julgamento, mas feito com felicidade, justiça, Luz, 
Paz e Amor. Eu sei que esse dia vai chegar. O mais breve possível. Espero ter o impulso e a energia 
certa para seguir em frente com os meus colegas e entes queridos. 
 

Amor sem Diferenciação.  
Amor Incondicional.  

Amor sem Julgamento.  
Amor sem Medo. 

 
 O poder criativo está incorporado em nós em qualquer momento, a todos os níveis possíveis 
e em possibilidades infinitas. Esta encarnação ocorre dentro de nós por meio de vibração, 
movimento e frequência. Quanto mais fortes e mais curtas são as ondas (materializações), mais 
nos afastamos do conceito de materialismo na nossa consciência. Enquanto vivermos num corpo 
limitado e impuro, com uma mente limitada e um coração fechado, não seremos capazes de 
alcançar o nível de consciência sobre o qual escrevo (A 5ª Dimensão ou superior). Sei que hoje é 
difícil para nós entendermos as diretrizes desta consciência porque as ondas de pensamento e as 
ondas de ideias dentro de nós são limitadas devido ao estilo de vida que vivemos e à forma como 
fomos criados e educados. Temos que dar pequenos passos em direção a um grande objetivo. 
Todo o universo funciona e opera por meio de frequências omnipresentes, vibrações, ondas curtas 
e longas, incluindo o poder divino e a energia de todo o Universo. As radiações e energias de que 
falo moldaram-no e continuam a nos moldar como seres humanos. As mesmas energias moldaram 
os Fatasol que vivem nas nossas comunidades, que se integraram nas nossas comunidades há 
muitas eras atras. Frequências, ondas, vibrações, radiações positivas e várias energias são 
ferramentas que possuímos para nos movermos no universo físico e espiritual. Elas também nos 
dão indicações de que algo está fora de equilíbrio. Elas mostram-nos quando perdemos os sinais 
vibracionais no nosso corpo. Elas também nos dão o poder de mover e guiar o mundo de acordo 
com os nossos desejos. Claro, este é um processo que requer anos com base na nossa 
compreensão limitada, mas é viável e a hora está a chega. Chegará o dia em que minhas memórias 
serão verdadeiras e reais. Chegará o dia em que os humanos descobrirão e controlarão tudo, até 
mesmo o conhecimento mais impressionante. Chegará o dia em que a consciência perfeita nos 
impulsionará em direção à Luz Eterna. Estamos fechados. Já estamos a caminho da Era do Amor; 
o mundo da verdade. Sinto como se tivesse vagado e mergulhado em tópicos que podem ser difíceis 
de entender, no entanto, sinto que o conhecimento histórico, interno e espiritual é essencial para 
compreender a essência do Código das Pirâmides e o seu código eterno para eternidades por vir. 
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O MISTICISMO DA PIRÂMIDE 
 
 As pirâmides e todos os seus segredos, incluindo as suas muitas ferramentas e instrumentos 
básicos, funcionam, se movem e operam com base na atração gravitacional da estrela ou planeta 
em que estão. A autoconsciência da Terra, que, na verdade é a nossa autoconsciência, é a força / 
energia que atrai todos os materiais da Terra para a Terra. Ela faz isto através do desejo de união 
por meio da gravidade, que faz parte do poder divino. Isto simboliza e também expressa o amor 
entre a criação e a natureza. Devemos trabalhar sempre com a gravidade e não contra ela. Não 
importa se você está construindo uma pirâmide ou um templo. Se trabalharmos contra a gravidade, 
tudo desmoronará. 
 É importante entender que a pirâmide e sua construção em forma de pirâmide é a estrutura 
melhor e mais adequada para armazenamento por longos períodos. A estrutura da pirâmide 
também garante a maior resistência aos danos naturais. As pirâmides foram construídas de acordo 
com as leis da natureza e de acordo com várias leis matemáticas, físicas, astronómicas e 
astrológicas. Na era faraónica, a astronomia e a astrologia eram consideradas uma ciência ou um 
conhecimento e eram chamadas de "ast" na linguagem Fatasol. Todo sacerdote menor ou Sumo-
Sacerdote tinha que ser um especialista em ciências "ast". A pirâmide serve vários propósitos: 
proteção, relógio eterno, calendário eterno e tumba para os Fatasol. As Pirâmides foram usadas 
como tumbas para usar os corpos Divinos dos Seres Fatasol como uma defesa energética para a 
Pirâmide, suas entradas e as ferramentas que existem dentro dela. O Faraó e o Sumo-Sacerdote 
tinham em seus corpos uma energia que permaneceu presente mesmo após a morte e que serve 
de proteção para as portas e entradas da Pirâmide. Eles agiam como guardiões por meio do uso 
da sua energia interna e da preservação de seus corpos após a morte. Os seres humanos normais 
não entendem essa energia porque não podem medi-la. No entanto, o objetivo supremo da Pirâmide 
era a proteção. Cada pirâmide foi cuidadosamente projetada e construída. A sua localização, 
ângulo, o tamanho de cada rocha e o tipo de rocha, todos tinham um motivo específico. Por 
exemplo, os ângulos das paredes em relação às suas bases foram construídos a 51 graus por vários 
motivos, um dos quais, era fazer os raios do Sol refletirem a grandes distâncias. A pirâmide também 
serviu de farol para os humanos e para as naves espaciais de dia e de noite. Feixes de laser foram 
projetados do topo da pirâmide em direção ao céu, também num ângulo específico para estrelas 
específicas, de modo a estar em comunicação constante com diferentes naves-mãe e diferentes 
estrelas (planetas) que, ao longo dos anos, se poderiam tornar um novo lar. Assim como a Terra se 
tornou um novo lar para os seres Fatasol no ano de 1010 de acordo com o calendário hebraico 
(2750 AC de acordo com o calendário gregoriano). Originalmente, todas as pirâmides estavam 
voltadas para direções diferentes, dependendo das estrelas com as quais se comunicavam. No 
entanto, por razões desconhecidas para mim, a maioria das pirâmides da Terra e todas as pirâmides 
de qualquer outro planeta ou estrela (provavelmente milhões) foram completamente destruídos 
após o Êxodo. Como afirmado anteriormente, restam menos de 100,000 pirâmides na Terra. Todas 
elas estão voltadas para o norte (Polaris). Existe uma estrela / planeta na forma física de Pirâmide 
que gira (sentido anti-horário) e se move constantemente nos céus, provavelmente por toda a 
eternidade. Hoje eu sei que a estrela / planeta da Pirâmide é a casa de "Adam" e do Rabino AA e 
que muito provavelmente é o seu destino / destino final. 
 Toda a história dos alienígenas está gravada nas dento das paredes nas câmaras secretas, 
túneis secretos e porões secretos das pirâmides. Nessas paredes, a história do código das 
Pirâmides está transcrito, bem como o próprio código eterno. Este conhecimento infinito um dia se 
tornará conhecimento comum e os seres humanos serão capazes de lê-lo, entendê-lo e usá-lo para 
decifrar o passado, o presente e o futuro que todos existem no momento presente. Visto que Deus 
está em toda parte e em tudo que é vivo (humanos e animais), vida vegetal, inanimada e espiritual, 
devemos primeiro entender que uma Pirâmide ou qualquer outra estrutura faz parte de Deus, ou 
seja, parte do espírito coletivo. Isso significa que as estruturas físicas também são controladas pelas 
leis do espírito (o misticismo do espírito). O mundo tridimensional é baseado nas leis do espírito, 
sem as quais não podemos existir. Isso significa que uma pirâmide é um Ser Divino eterno tanto 
quanto qualquer outra coisa no Universo. 
 Para entender estas leis, devemos primeiro entender Deus, o que não é uma tarefa fácil. 

Deus vive em tudo e tudo vive em Deus, Deus, na “Sua” perfeição, só pode ser compreendido por 

quem pode ou se tornou Deus (10ª dimensão). Para resumir esta perceção, apenas Deus pode 
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entender Deus. Visto que nós, como seres humanos, fomos separados da nossa autoconsciência 
divina há muito tempo, o homem moderno só pode descrever e compreender o conceito de Deus 
com base nas suas próprias habilidades mentais e com os seus limites internos. Como pode o finito 
(humano) entender o infinito (Deus)? 
 Estou a tentar simplificar estes conceitos e espero ter sucesso. É muito difícil explicar os 
pequenos detalhes ocultos sem revelar o código. Cada ação é primeiro manifestada através de um 
pensamento que não  pode experienciar a sua própria Existência sem um ato correspondente. Um 
pensamento por si só não coloca ninguém num verdadeiro estado de Ser. Um pensamento só passa 
a existir através da ação e a ação só se torna realidade se houver pelo menos uma testemunha. 
Isso significa que a realidade só pode existir se houver uma perceção ou uma consciência para 
observá-la. 
 Uma pirâmide construída corretamente com triângulos equiláteros de cada lado externo 
transmite a energia necessária para o Universo. O topo da pirâmide significa Deus, o poder eterno 
e a unidade. Cada vértice na base da pirâmide também tem um significado específico. Existem 
quatro vértices na base de cada pirâmide que representam os seres vivos (humanos e animais), a 
vida vegetal, o inanimado e o espiritual, respectivamente. As quatro vértices são conectadas em 
linha reta no ápice da Pirâmide através das suas quatro faces. Os Fatasol criaram a energia laser 
(EMLP) através da conexão do vértice para conexão Divina de acordo com sua visão e 
compreensão. Como afirmei anteriormente, a comunicação galáctica com a Luz Eterna era 
contínua. Acredito que ainda hoje haja uma conexão, mas talvez usando uma conexão de energia 
diferente sem tecnologia laser; talvez através dos corpos dos antigos faraós que ainda hoje 
armazenam energia nos seus corpos. 
 As leis espirituais e as leis físicas contêm a base para a construção das pirâmides. Espírito 
é vida e matéria física é a sua resistência. O espírito é a radiação e a matéria física é contrativa. 
Através da construção das Pirâmides, o homem é o ponto de conexão entre o mundo espiritual e o 
mundo físico. Sem a resistência física, a criação na sua totalidade não seria possível. As pirâmides, 
os seus túneis secretos, câmaras secretas e os enormes porões em que se encontram, eram, elas 
mesmas, naves-mãe. Cada pirâmide pode levitar encolhendo a sua base, voar para onde quiser e 
voltar ao seu lugar como se nada tivesse acontecido. Isto é força material. Tudo isso está nas mãos 
dos alienígenas (Fatasol), onde reside o poder da mente, o poder do pensamento, o segredo da 
criação e a compreensão completa do mundo material. Somente com a combinação certa e 
harmonia entre as leis da natureza, como as leis da física e as leis do espírito, é possível atingir 
este nível de poder. Os hebreus foram os construtores das pirâmides, mas os arquitetos foram os 
faraós. Nada foi feito com força ou sofrimento. Foi considerado um privilégio para os hebreus fazer 
parte deste evento histórico. O Código das Pirâmides não era um segredo naquela época. Com o 
tempo, tornou-se um segredo, pois os governantes do Faraó abusavam do poder que lhes fora dado 
e deixaram de ser confiáveis. 
 

 
A ESTRUTURA DA PIRÂMIDE 

 
A pirâmide consiste em quatro faces em forma de triângulos equiláteros. Cada triângulo tem três 
lados iguais e três vértices. A superfície interna de cada um dos triângulos é conhecida como a 
"Superfície Divina". Deus reside dentro de cada um dos triângulos (Superfícies Divinas) e é uma 
parte integrante da Pirâmide. As quatro faces equiláteras da Pirâmide permitem-nos entender que 

cada Pirâmide tem quatro “Superfícies Divinas” visíveis que se projetam de fora da Pirâmide em 

direção ao Universo, bem como quatro "Superfícies Divinas” internas que irradiam de dentro da 
Pirâmide. A base da pirâmide é a superfície divina fundamental que consiste em um quadrado com 
quatro vértices. O quadrado irradia a sua energia através da sua superfície (interna e externa), bem 
como os seus quatro vértices básicos, até o vértice no topo da pirâmide. Cada vértice na base da 
pirâmide enfrenta uma direção diferente; norte, sul, leste e oeste. Cada parede (Superfície Divina) 
da Pirâmide também está voltada para uma direção diferente; norte, sul, leste e oeste. Cada vértice 
da base da pirâmide fornece energia para os seres vivos (humanos e animais), a vida das plantas, 
o inanimado e o espírito. Todos os vértices, em uníssono, irradiam e absorvem a energia Divina do 
vértice no topo da Pirâmide. O vértice está sempre conectado por laser ou radiação solar à energia 
Divina original (fonte). Em todas as superfícies Divinas e em todos os vértices, a energia irradia e 
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absorve a energia Divina simultaneamente (a Pirâmide projeta e recebe energia). A Pirâmide 
transmite através das suas Superfícies Divinas a energia Divina que irradia para fora, mas também 
para dentro, através das suas Superfícies Divinas internas. A Superfície Divina na base da pirâmide 
irradia energia na Pirâmide para cima até ao o vértice (em direção ao espírito) e para baixo na Terra 
(em direção ao físico). 
 Quando a pirâmide sobe e voa como em tempos antigos, pode-se ver uma luz saindo do 
ápice e quatro luzes dos vértices da base ao norte, sul, leste e oeste. Havia doze luzes em forma 
de círculo na parte inferior da Superfície Divina na base, que só podiam ser vistas durante o voo. 
Estas luzes simbolizavam o Zodíaco. Além disso, havia uma luz no centro do círculo que 
representava a luz Divina. Ainda hoje, as naves espaciais em forma de pirâmide existem 
exatamente como as descrevo aqui (as naves espaciais existem em muitas formas e estilos, como 
pirâmides, cilindros, discos voadores, triângulos voadores e muitas outras formas diferentes). 
Existem naves-mãe que parecem enormes cidades industrializadas que viajam pelo espaço à 
espera de voos de entrada e saída. Seu tamanho é inimaginável. A nave-mãe geralmente paira no 
espaço sem movimento. Elas raramente se movem, flutuam e voam em diferentes localizações 
geográficas. 
 Cada pirâmide armazena eternamente o poder terreno e a energia divina devido à forma 
como a pirâmide foi construída pelos Fatasol. Cada pirâmide foi construída em tamanhos diferentes, 
mas cada face sempre forma um ângulo de 51 graus com um ângulo preciso em relação ao Sol. 
Cada pirâmide também está conectada aos doze sistemas estelares do nosso zodíaco. Como eu 
disse antes, todas as pirâmides hoje estão voltadas para o norte em direção à estrela polar. As 
pirâmides originais foram construídas por poderes de energia divina, mas foram preservadas ao 
longo dos anos por energia alienígena (Fatasol) por meio de EMP e EMLP. A Pirâmide personifica 
a realidade da energia Divina incorporada no mundo material. Esta energia Divina reside em cada 
uma de suas criações, bem como em todas as criações de outros seres (alienígenas, Fatasol e 
também seres humanos). As quatro paredes da Pirâmide representam, significam e simbolizam a 
revelação Divina multiplicada por quatro. 
 
 

 
VENTOS CELESTIAIS & O JARDIM DE EDEN 

 
Deus emana a sua influência de quatro maneiras diferentes por meio de quatro ventos celestiais. A 
fonte dessas energias (os quatro ventos celestiais) vem do Jardim do Éden, que segundo o nosso 
entendimento hoje é um paraíso. O Jardim do Éden está localizado no Iraque, não longe de Bagdá. 
É um lugar visível para a espiritualidade da alma, mas é invisível para o olho nu. As quatro 
características do fluxo destes ventos (os ventos celestiais) existem em tudo o que é criado na 
Terra. Cada vento tem uma característica e também uma influência. 
 
Vento ocidental - traz chuva, humidade e calor. 
Vento leste -  traz frescor e refrigério. 
Vento Norte - traz frio e secura. 
Vento sul - traz calor. 
 
É incrível que todos os quatro ventos celestiais venham da mesma localização geográfica e da 
mesma fonte de energia, embora cada vento tenha uma característica diferente. Como pode ser 
que o ar quente venha do sul e o ar frio venha do norte, mas ambos vêm da mesma fonte ao mesmo 
tempo? Este é um dos segredos da criação! 
 
 

 
O MISTICISMO OCULTO 

 
Hoje o misticismo está oculto, mas chegará o dia em que o misticismo será revelado e 
compreensível para todos. Não pode mais ser oculto. A pirâmide basicamente incorpora tudo o que 
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foi, e tudo o que será. A pirâmide é a conexão feita pelo homem entre o físico e o espiritual. Além 
da pedra visível a olho nu, uma pirâmide é composta dos seguintes componentes básicos: 
 
18 luzes laser que simbolizam a vida (representada pelo número 18 em hebraico) e a energia Divina. 
(Na Gematria, que é um código alfanumérico para atribuir um valor numérico a uma palavra com 
base nas suas letras, a palavra "Vida", traduzida do hebraico, é igual ao valor numérico 18).  
10 superfícies internas e externas que simbolizam a troca divina física e espiritual (a palavra "dez" 
em hebraico significa "dar" e também representa "bem-estar") entre a criação e o Criador. (O valor 
numérico "10" sempre representa "1" que simboliza a unidade). 
8 linhas que conectam os vértices através dos quais as energias fluem ao infinito entre a base e o 
vértice (o número 8 simboliza o infinito). 
5 vértices incluindo o vértice no topo da Pirâmide que representa a conexão Divina (o valor numérico 
"5" representa a letra "Feno" em hebraico que simboliza o Deus Divino) que está conectado ao Ser 
de alguém. 
4 vértices na base espiritual (4 ventos celestiais) que sempre apontam para o norte, sul, leste e 
oeste. 
 
O Zodíaco é uma parte integrante da Terra e das pirâmides. Sem o brilho energético dos signos do 
zodíaco (constelações), a Terra e as pirâmides nunca teriam sobrevivido. As constelações do 
Zodíaco circundam a Terra e estão fixas no espaço. O Zodíaco emite constantemente doze energias 
diferentes das suas doze constelações fixas diferentes em direção à Terra. Dentro de cada uma 
das doze constelações do Zodíaco, existem doze estrelas que não são visíveis para aqueles que 
não estão atualmente na consciência dos níveis superiores da 5ª dimensão ou superiores. Cada 
uma das doze estrelas dentro de cada constelação gira no seu próprio eixo. Além disso, as doze 
estrelas dentro de cada constelação giram em torno do centro de cada constelação como uma 
unidade. Isso significa que há 144 estrelas nas constelações do Zodíaco que não são visíveis a olho 
nu. Essas estrelas só se tornarão visíveis quando atingirmos os limites superiores da 5ª dimensão 
ou além. A origem da criação da Terra é o resultado direto das doze energias diferentes que irradiam 
das doze constelações diferentes do Zodíaco num movimento circular (anti-horário) ao redor da 
Terra. Isso levou à formação do mundo físico. A Terra cresceu ao que conhecemos hoje por meio 
de uma conexão íntima com o Sol e a energia solar que emana do zodíaco. Isto eventualmente 
transformou a Terra num satélite do Sol e hoje a Terra é uma parte integrante do Sol e das estrelas. 
A Terra é uma criação física que foi criada através do uso das energias das estrelas (planetas) e do 
sol. 
 O zodíaco é composto por 12 constelações. Cada constelação é representada por um 
animal, um objeto inanimado ou uma alma. Cada um deles simboliza o espírito baseado em quatro 
pontos fundamentais que são as quatro áreas Divinas dos céus que formam o ser Divino. Estes 
quatro pontos fundamentais são: 
 
1. Leão: simboliza a superfície divina, o fogo. 
2. Águia: (ou escorpião de acordo com os astrólogos de hoje) simboliza a superfície Divina, 
o vento. 
3. Touro: simboliza a superfície Divina, a Terra. 
4. Aquário: simboliza a superfície Divina, a Água. 
 
Como afirmado anteriormente, cada superfície Divina é um triângulo com três vértices. Uma vez 
que cada pirâmide tem quatro faces (Superfícies Divinas), quando o número de vértices de cada 
Superfície Divina (3) é multiplicado pelo número de faces da estrutura da Pirâmide (4), obtemos o 
número 12. Isto representa as doze constelações do Zodíaco. Cada constelação do Zodíaco tem a 
sua própria singularidade. Por exemplo, Áries representa a libido e a força da primavera. Virgem 
representa a mãe natureza. Existem muitos outros exemplos, mas não vou entrar na astrologia 
agora. Tenho a certeza de que tudo isto pode ser bastante difícil de entender, especialmente porque 
não posso revelar o código que explicaria e esclareceria a conexão entre o físico e o espiritual, entre 
a Pirâmide e o zodíaco, entre as criações e o Criador. 
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A PIRÂMIDE 
 
Farei o meu melhor para resumir a essência do Código das Pirâmides em poucas palavras. Cada 
pirâmide que existe no universo significa perfeição Divina, espiritualidade Divina, fisicalidade Divina 
e Luz Eterna. Cada Pirâmide move-se, age, transmite e absorve energia espiritual e física por meio 
do uso dos princípios fundamentais subjacentes ao Ser da Pirâmide (A Pirâmide é um Ser, conforme 
já estabelecido). A essência física da pirâmide é o poder da eletricidade. A Essência Espiritual da 
Pirâmide é o poder do pensamento. A eletricidade de que estou a falar não é a mesma que 
conhecemos hoje. É uma força elétrica que está nas mãos de muito poucas pessoas. Esta força é 
desconhecida hoje dos cientistas e das pessoas comuns. Esta eletricidade tem uma base espiritual, 
mas é a essência material da pirâmide. A eletricidade não pode ser vista a olho nu e não tem sabor, 
cheiro ou cor. A eletricidade não é viva ou inanimada, porém pode ser medida por humanos através 
de certos dispositivos que podem determinar o seu nível de energia. A eletricidade pode matar ou 
reviver, construir ou destruir tudo depende da vontade do seu operador. A eletricidade é a energia 
vital necessária para a sobrevivência do Universo em todas as suas frequências e vibrações. A 
eletricidade natural, ao contrário da eletricidade produzida pelo homem (feita pelo homem), pode 
fornecer ao mundo moderno energia e conforto infinito. Refiro-me à eletricidade universal gratuita e 
natural que não polui a Terra, o corpo humano ou a alma. A tecnologia artificial moderna funciona 
com uma frequência de 50HZ-60HZ dependendo do país onde a eletricidade é produzida. O mundo 
ocidental usa em média 400 TWH de eletricidade. Há uma grande quantidade dessa eletricidade 
produzida pelo homem ao nosso redor o tempo todo. Este veneno artificial é essencial para a 
sobrevivência da humanidade nesta era. Com uma criação tão venenosa, não é surpreendente que 
a frequência da Terra tenha ficado descontrolada, assim como a frequência das pessoas que nela 
vivem. Com o seu progresso e conforto, trouxe também várias doenças físicas e espirituais que 
afetam significativamente a força do pensamento e da alma. Isso levou o homem moderno à 
loucura. Isto também nos separou da consciência. 
 Tudo no Universo se move graças à eletricidade (energia) e a eletricidade é parte integrante de 
todo o universo. Também é essencial para os vários seres que o habitam e se movem dentro dele 
através do uso de vibração, frequência e da força do pensamento. A eletricidade faz parte do nosso 
corpo. Cada parte do corpo opera em frequências diferentes (como coração, rins, pulmões e 
cérebro). Embora diferentes partes do corpo operem em frequências diferentes, a frequência geral 
de todo o corpo na totalidade é de 7,83 Hz. Curiosamente, a terra também opera a uma frequência 
geral de 7,83 Hz que simboliza a vida (7 + 8 + 3 = 18 que simboliza a vida em hebraico através da 
conexão das suas letras no alfabeto hebraico). Duvido muito que isto seja uma coincidência. Os 
nossos corpos são sistemas elétricos e nosso sistema neurologico atua como os fios que conduzem 
esta eletricidade. Esta eletricidade vibra por todo o corpo com a ajuda da água que representa cerca 
de 70% do corpo. É importante notar que a Terra é 70% água, assim como o corpo humano. Duvido 
muito que esta seja apenas outra coincidência. A água vibra na frequência de 100THZ que simboliza 
Um (1 + 0 + 0 = 1 que simboliza a Unidade) que governa tudo o que existe. O Sol funciona na 
frequência de 5,9642 GHZ. 
 
 

5 + 9 + 6 + 4 + 2 = 26 
2 + 6 = 8 

 

O 26 (que na Gematria é o valor numérico para a palavra "Yehova", יהוה, que significa Deus em 

hebraico) simboliza o poder divino (Deus) que é infinito. 8 simboliza o infinito (basta olhar para o 
símbolo usado para o próprio número "8". Todos estes números resultam da conversão do alfabeto 
hebraico (que também foi usado pelos Faraós). Eu realmente acredito que a conversão de todos 
estes números não seja uma mera coincidência. 
 Todo o universo e tudo dentro dele recebe a sua força vital e Essência da eletricidade 
natural, que é incompreensível para nós. Os cientistas ainda não encontraram a fonte que alimenta 
o coração, o cérebro, a Terra ou o Sol que nos mantém vivos. A energia fundamental da eletricidade 
natural é a mesma energia fundamental que é intrínseca ao pensamento, a todos os seres vivos e 
à construção e funcionamento da Pirâmide. Ao nos sintonizarmos com a energia física da 
eletricidade natural, podemos desvendar os segredos da criação e tudo o que é sagrado. 
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O pensamento precede tudo no universo. O pensamento é uma parte integrante da criação; da 
criação espiritual e física. O pensamento é o poder que conecta todo o universo, incluindo a conexão 
entre alienígenas, humanos, animais, plantas, Fatasol e o próprio Deus. A propósito, nós, humanos, 
somos o nível de consciência mais baixo antes das plantas. Até os animais nos ultrapassaram. Os 
seres humanos hoje estão num nível extremamente baixo, longe da 5ª dimensão. São os 
pensamentos limpos e puros que nos conduzem à consciência eterna necessária para ativar não 
só as Pirâmides, mas todo o Universo. O Código das Pirâmides faz parte do segredo do Universo; 
um segredo que só descobriremos com a consciência certa. Desde a época dos Faraós, que os 
humanos são conhecidos como aqueles que contaminaram a raça Fatasol. 
 
Cada pirâmide recebe, entrega, absorve, transmite e armazena EMP e EMLP. 
Cada Pirâmide move graças ao uso de ímans na sua base, à energia do Sol e ao poder dos 
pensamentos do seu operador. 
Cada pirâmide, independentemente do seu tamanho ou localização, pode voar a qualquer distância, 
independentemente do espaço ou do tempo. 
Cada pirâmide é construída de pedra (rocha) para simbolizar a superfície Divina, a Terra. 
Cada pirâmide é construída e organizada em um ângulo específico (51 graus) em direção ao 
zodíaco, ao sol e a estrela do norte. 
Cada pirâmide contém 18 luzes laser que simbolizam a energia divina e a luz divina com uma luz 
sempre no topo e as outras na base. 
Cada pirâmide e as suas superfícies Divinas estão voltadas e conectadas aos ventos celestiais e 
as suas direções norte, sul, leste e oeste. 
Cada pirâmide é uma nave espacial independente e algumas até foram naves-mãe.  
Cada pirâmide tem um enorme porão debaixo dela, que contém os seus equipamentos, 
ferramentas, máquinas e naves espaciais. 
Cada pirâmide possui no seu interior salas e túneis escondidos (especialmente debaixo). 
Cada pirâmide contém a sua história e documentação (usando o alfabeto hebraico) gravada, com 
tecnologia a laser, nas suas paredes internas das salas secretas. As gravuras revelam a finalidade 
das Pirâmides, o Código das Pirâmides e o código que as ativa. 
Cada pirâmide também pode encolher movendo as pedras e rochas na sua base para dentro da 
própria pirâmide. 
Cada pirâmide é independente e não depende das outras; no entanto, todas elas estão conectadas 
à Luz Eterna. 
 
 As pirâmides também existem como estruturas em outros planetas do universo e operam da 
mesma maneira básica que as da Terra, apenas com diferentes níveis de gravidade que variam de 
planeta para planeta (apenas no planeta Terra as pirâmides se transformaram num destino turistico 
desolado e enfadonho). 
 Cada pirâmide pode alterar as forças naturais, como a gravidade, de qualquer maneira que 
o seu operador desejar. 
 
 
 
 

A ESTRELA PIRAMIDAL 
 
Cada estrela em todo o universo é circular, exceto uma conhecida como a Estrela Piramidal. Como 
todas as outras estrelas, ela move-se há eras em conexão direta com o zodíaco e as suas 
constelações; no entanto, tem a forma de uma pirâmide. A Estrela Piramidal contém vida, mas não 
de acordo com nossa compreensão limitada. Somente as almas dignas que atendem aos mais altos 
requisitos do poder supremo alcançam a Estrela Piramidal. A Estrela Piramidal e cada pirâmide na 
Terra foram construídas, criadas e operadas através da remoção do tempo e do espaço, bem como 
a combinação do poder do pensamento com as tecnologias físicas de EMP e EMLP. 
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O PODER DOS PENSAMENTOS 
 
O pensamento é a única coisa que em todo o universo é mais rápida do que a velocidade da luz e 
a velocidade do som. Alienígenas e humanos que comandam naves espaciais (pirâmides) ativam 
as suas naves através da combinação do pensamento e da sua energia corporal. Por exemplo, um 
operador de naves espaciais usa as suas mãos para projetar a sua energia espiritual interna para 
operar uma máquina física através do uso de seu pensamento. O pensamento é o principal fator na 
velocidade incompreensível das naves espaciais de hoje e de outros tempos. É importante notar 
que os Fatasol em tempos antigos pensavam com vibrações muito mais elevadas portanto, eram, 
e ainda são, capazes de realizar atos físicos que, de acordo com a nossa compreensão e 
consciência limitada, nos parecem sobrenaturais. 
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 Espero que este documento tenha facilitado uma compreensão geral da estrutura física e 
espiritual da Pirâmide e dos seus ensinamentos. Estou ciente que é difícil compreender a verdadeira 
essência sem o conhecimento e compreensão dos diferentes códigos, mas espero que logo chegue 
o dia em que todo o mundo estará exposto aos segredos da criação, códigos e fórmulas diferentes 

para que todos possamos alcançar a “Era do Amor” com um espírito forte. Isto é o que nos levará 

ao Amor puro, à verdadeira tranquilidade e a paz para toda a humanidade. Este documento, ao 

contrário do livro “Rays of Light”, foi escrito sem códigos, exceto na parte em que tento explicar a 

essência do Código das Pirâmides (não há códigos no texto português). Vai chegar o dia em que 
os diferentes códigos serão revelados a todos e este material será mais fácil de entender. Todos 
serão capazes de aplicar o conhecimento e a sabedoria deste documento tanto física quanto 
espiritualmente. 
 Tudo o que está escrito aqui vem exclusivamente de minhas lembranças de um passado 
distante e da orientação que recebi e experienciei nesta última década. Como mencionei, quanto 
mais aprendo, vejo e experimento, mais percebo que realmente não entendo nada e ainda estou 
nos estágios iniciais da minha jornada. Pelo menos da-me consolo saber que estamos no caminho 
certo para a Era do Amor que todos involuntariamente desejamos. Existem muitos segredos e 
misticismo no nosso mundo e descobri-los faz parte da nossa jornada maravilhosa. Devemos 
abraçar o processo com amor e seguir em frente em direção ao nosso destino. Um dia, todos nós 
seremos dignos de alcançar a Estrela da Piramidal; o mundo da verdade, tranquilidade e amor. 
Este documento levou-me a novos entendimentos. Isto fez-me pensar sobre a minha reencarnação 
atual e muitas outras reencarnações, especialmente na minha primeira encarnação do ano 2448 de 
acordo com o calendário hebraico (1312 AC de acordo com o calendário gregoriano). Nos últimos 
dez anos desde que embarquei na minha incrível jornada que começou em 29 de janeiro de 2010, 
novos canais de pensamento e conhecimento se abriram para mim. Hoje eu entendo porque o 
Rabino AA não me permitiu documentar a minha primeira e muitas outras reencarnações. O mundo 
ainda não está pronto para aceitar e entender a verdadeira natureza do mundo em que vivemos. 
Eu também não estou preparado para a Era da Verdade e do Amor. 
 Eu sou uma pequena parte da TLS e apesar de tudo que experienciei, vi e internalizei, ainda 
estou nos estágios iniciais. O que não sei excede em muito o que sei. O que não entendo excede 
em muito o que entendo. A minha consciência ainda está baixa em comparação com a dos grandes 
espíritos que tive o privilégio de encontrar na minha vida. Como pode imaginar, a minha consciência 
aumentou desde que este documento foi escrito. Eu vejo as coisas de uma forma um pouco 
diferente, porém, o meu caminho ainda é longo. 
 

Um Novo Nível de Consciência 
 
 Através do meu trabalho e missões atuais, alcancei um novo nível de consciência; algo que 
nunca vivenciei antes. Em 6 de fevereiro de 2020, eu e parte da minha família de alma fomos 
ordenados a realizar várias ações. Apesar da minha resistência inicial, fui pessoalmente enviado 
para uma das missões mais secretas e perigosas da minha vida e espero sinceramente que em 
breve dê fruto. Possivelmente até se tornará público em todo o mundo com a intenção de deter o 
mal, a animosidade e a corrupção que se sente em todo o mundo enquanto a maioria das pessoas 
está a dormir. Tenho a certeza que expor a verdade moverá com maior rapidez as pessoas da Terra 
para uma consciência nova e mais elevada que conduzirá o Universo inteiro à Era do Amor e ao 
mundo da verdade. Neste mundo, raça, cor, cultura e religião serão irrelevantes. Será um mundo 
sem religião, exceto a religião do Amor, na Era do Amor e no mundo da verdade. 
 Eu percebi que todas as almas que encarnaram dentro de mim em todas as minhas 
reencarnações são, na verdade, a mesma alma que se conecta e se divide de Ser em Ser conforme 
a necessidade, da consciência ao rumo e destino. Percebi que o Rabino AA era, na verdade, um 
alienígena. De repente, conectei todos os eventos e experiências que tivemos juntos e todas as 
suas ações e talentos. Ele era capaz de tudo. Ele era omnipotente. Nada disto teria acontecido e 
nada poderia ter acontecido se ele não fosse um alienígena ou um ser sobrenatural. De repente, 
percebo que ele, na verdade, me enganou desde do nosso primeiro encontro (de uma forma 
positiva, é claro). Ele sempre soube de tudo e estava sempre em toda parte. Ele tinha um amor que 
apenas um ser sobrenatural poderia conceder. Eu sinto as mesmas coisas sobre "Adam". É 
estranho para mim, escrever isto, mas de repente eu vejo e aceito-o de uma forma diferente. 
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Inicialmente, o meu relacionamento com "Adam" era muito mais próximo e mais forte, mas logo 
depois de me apresentar ao Rabino AA, ele desapareceu. A maior parte do meu treino e o 
conhecimento que recebi na última década veio diretamente do Rabino AA e da organização TLS. 
Eu sei que tanto Rabino AA quanto "Adam" estão na Estrela Piramidal. Também sei e entendo que 
todos nós, sem querer, desejamos chegar lá algum dia. A nossa consciência mudará num futuro 
próximo, o que nos trará novas percepções que nos guiarão para o caminho certo. Quem não atingir 
a consciência exigida simplesmente morrerá fora do Universo, sem possibilidade de retornar pela 
reencarnação.  
 Existem muitos outros tópicos e segredos sobre os quais não tenho permissão para falar ou 
documentar por vários motivos. Ainda não entendo o porquê, mas pelo menos estou ciente que há 
um motivo. Também estou ciente que não preciso saber tudo. Existem coisas ocultas que não 
compreenderemos e nem sempre precisamos de perguntar ou investigar. O tempo seguirá o seu 
curso e, desde que escolhamos o caminho certo, atingiremos uma maior autoconsciência, que nos 
levará ao nosso destino na nossa atual reencarnação. Durante a Idade da Luz, alcançaremos o 
nosso objetivo final e destino final de compreender a Era do Amor e o Mundo da Verdade. 
 Durante a redação deste documento, tive muitos pensamentos sobre minha reencarnação 
atual e minhas reencarnações anteriores. É possível que eu também tenha sido algum tipo de 
alienígena na minha primeira encarnação? É possível que eu, Jason ou alguns de meus amigos na 
organização, como a Tina e o Orly, sejamos formas de alienígenas das quais não temos 
conhecimento? É possível que eu simplesmente não me lembre de tudo porque não estou 
totalmente consciente? É possível que eles, os meus amigos, simplesmente não se lembrem até 
que tenham atingido o nível de consciência necessário? Obviamente não me lembro de tudo! 
Acredito que, por algum motivo, alguém se certifica de que não me lembre de tudo. Como é possível 
que eu tenha alcançado habilidades tão altas nas minhas reencarnações anteriores e vivido uma 
vida tão longa sem ser da linhagem Fatasol?  
 Eu sei que Amram era uma entidade sobrenatural e, concluo que seu filho Menachem fazia 
parte da mesma espécie. Isso me faz pensar e me perguntar porquê? Quantas coisas mais eu não 
lembro? Quando receberei as informações necessárias para continuar rumo ao meu propósito e 
destino final? 
 
 

Dissonância Interna 
 
Eu constantemente sinto uma dissonância entre as informações na minha memória e as 
observações do Rabino AA sobre a sua insistência na Torá como a palavra da verdade e a palavra 
de Deus. Eu entendo e estou ciente que a Torá foi escrita e estruturada com o uso de um código 
específico que eu desconheço. Eu sei que não é apenas mais um livro histórico. A minha 
dissonância existe porque sei que a história física não é tão precisa quanto o mundo pensa. Existem 
muitas contradições entre aquilo que eu me lembro, o que sei, o que está escrito e o que me 
ensinaram na escola. Tenho um problema com vários líderes espirituais como Moisés e a maneira 
como ele é descrito na história em oposição ao que aconteceu na realidade. Nunca entendi a 
insistência e defesa do Rabino AA das escrituras, embora ambos soubéssemos a verdade que 
contradizia as escrituras. Para cada desacordo ou pergunta que eu tinha, sua resposta era sempre 

a mesma; “Aprenda e você saberá”. Nunca gostei desta resposta, mas hoje entendo um pouco 

mais. Sem aprender e compreender o código, não posso alcançar a verdade absoluta. Desde a 
infância, sempre expressei oposição e às vezes aversão as escrituras, mas nunca entendi porquê. 
Muitas coisas não faziam sentido para mim. Elas até me chateavam. Todos me viam como um 
grande herege. Parece que, quando criança, o meu subconsciente colidiu com a minha consciência 
e o meu conhecimento. Sempre me rebelei contra as aulas da Bíblia na escola. Quando criança, 
sempre fazia perguntas difíceis ao meu pai (que era um grande especialista na Bíblia) e aos meus 
professores. Nunca recebi uma resposta que me satisfizesse. Houve até rabinos que ousaram dizer-
me que eu não precisava de questionar tudo. Havia coisas como a circuncisão que eu tinha que 
aceitar como uma lei básica e como parte de ser uma alma judia. 

 O termo "hebraico" (Yehoodim) (יהודים) também me causa um conflito interno devido ao 

conhecimento e memórias do meu passado. Em hebraico, o termo" Yehoodim significa "o povo 
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judeu". Por outro lado, o termo "Ye-oodim" (יעודים) significa "o povo do destino". O termo "Ye-oodim" 

 entrou em uso imediatamente após a Torá ter sido dada no Monte Sinai (um evento que (יעודים)

não é retratado com precisão.) "Ye-oodim" (יעודים) é um termo que deriva da raiz da palavra 

"destino" ("Ya-ad", יעד, em hebraico). Até o dia em que a nação judaica recebeu a Torá, eles eram 

chamados israelitas ou hebreus. O alfabeto hebraico existia antes da época dos Faraós. Prova disso 
é que suas letras podem ser encontradas nas inscrições das várias pedras da pirâmide dentro das 
suas salas ocultas. 

 Nós, os israelitas, de fato, não somos "Yehoodim" (יהודים), mas "Ye-oodim" (יעודים). Isso 

significa que estamos sempre a caminho do nosso destino, a Era do Amor. As palavras "destino", 

"meu destino" e "nosso destino" (em hebraico) vêm todas da mesma raiz ("Ya-ad", יעד, em hebraico 

que em português significa "destino"). Deve-se notar que a transformação de "Yehoodim" (יהודים) 

para "Ye-oodim" (יעודים) é devido à mudança de uma letra em hebraico que altera todo o significado, 

essência e energia da palavra, no entanto, ambas as palavras são pronunciadas da mesma 
maneira. 

 O termo mudou com o tempo de “Ye-oodim" (יעודים) para "Ye-hoodim" (יהודים) por duas 

razões. A primeira razão é porque o termo "Yehoodim" (יהודים) deriva das raízes "Yehuda", 

"Hodaya" e "Jeová" ("Yehova", יהוה, em hebraico) que expressa a nossa Essência e a Essência do 

Criador. Isso fez com que as pessoas se sentissem psicologicamente mais próximas do Criador. A 
Essência de Deus vive através da nossa Essência, o que significa que ele vive a sua existência no 
universo e a sua vida através de nós. 

 Na minha opinião, a segunda razão para a mudança de "Ye-oodim" (יעודים) para "Yehoodim" 

 foi alterar o código da Bíblia (que eu não possuo atualmente) para que fornecesse e (יהודים)

continuasse a fornecer os governantes e os líderes espirituais com a capacidade de monitorar, 
instruir e guiar continuamente as pessoas. Isso foi vital para o sucesso da nação judaica em alcançar 
seu destino, pois antes da Torá, os israelitas não viviam uma vida cheia de caráter moral. Por 
exemplo: incesto, assassinato e roubo eram problemas comuns na sociedade escravista israelita (e 
não tinham consequências jurídicas), aumentando a distância entre eles e o Divino; Uma divisão 
entre o finito e o infinito que os líderes espirituais da nação foram forçados a conectar para alcançar 
o destino coletivo da nação. 
 De modo a tirar os israelitas dessa forma corrupta de pensar e de se comportarem, os líderes 
espirituais tiveram que adotar um novo sistema de orientação que os levou a mudar "Ye-oodim" 
para "Ye-hoodim" para atingir o seu objetivo e missão, fazendo com que a nação receba e absorva 
um novo nível de consciência, nas diferentes épocas pelas quais deveriam passar e vivenciar, e 
que por fim os levará à Era do Amor. Tudo isso foi feito com a ajuda do novo livro da lei, a Torá! A 
Torá de Moisés e dos israelitas foi dada pelo Divino e por Moisés para o benefício dos israelitas e 
de toda a Terra. A capacidade de ensinar e liderar tem sido frequentemente abusada ao longo dos 
anos, mas a intenção inicial não era o mal. A intenção inicial era liderar em vez de controlar. O 
sentimento de estar mais próximo do criador deu aos governantes e líderes espirituais um nível 
mais forte de liderança e controle sobre a nação de todos os pontos de vista. Como governante ou 
líder espiritual, é sempre mais fácil colocar a responsabilidade sobre Deus com desculpas como 
"ele disse", "ele ordenou", "ele pediu" e assim por diante. 

 Na Gematria, "Ye-oodi" (יעודי) (escrito em hebraico) é igual ao valor numérico de 100 (1 + 0 

+ 0 = 1) que simboliza o Único Ser, a Luz Eterna (ou como a chamamos, Deus ou "Yehova"). 

"Yehova" (יהוה) escrito em hebraico tem o valor numérico equivalente a 26, que é igual a 8 (2 + 6 = 

8). O número 8, como vimos antes, simboliza o infinito. Na Gematria, "Ye-oodi" (יעודי) escrito em 

hebraico também é igual ao valor numérico de 19 (1 + 9 = 10; 1 + 0 = 1) que representa a Unidade 

e também representa a união entre a Essência de Deus e da Essência do homem. "Yehoodi" (יהודי) 

escrito em hebraico é igual ao valor numérico de 35 e / ou 17, onde ambos representam o valor 
numérico de 8 (3 + 5 = 8; 1 + 7 = 8) que simboliza o infinito. Em outras palavras, a Essência de 
Deus que conecta e une o finito e o infinito entre o homem e seus semelhantes e entre a humanidade 

e Deus (Yehova; יהוה) é infinita. 

 O Rabino AA sempre evitou responder às minhas perguntas e aos vários debates que 
levantei durante as nossas muitas conversas com a sua famosa frase "aprenda e você saberá" ou 
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sem perder a oportunidade de me lembrar que sou limitado. Bem, todos nós somos limitados e os 
nossos caminhos são longos, mas o nosso destino e propósito coletivos como almas não são 
distantes. 
 
 

UM FUTURO BRILHANTE 
 

Tenho a sensação de que num futuro não tão distante o livro “Rays of Light" será publicado e, na 

minha opinião, este documento será talvez um apêndice. Não tenho a certeza se isto vai acontecer 
enquanto eu estiver vivo ou não, e se não for, peço a qualquer pessoa em posse deste documento 

ou do livro “Rays of Light" que não o transmita ou publique sem minha permissão prévia enquanto 

eu estiver vivo. Por alguma razão, estou inclinado a acreditar que a missão de publicá-lo será 
confiada ao meu querido amigo Jason. Caso isso não aconteça, tudo bem. Tenho a certeza de que 
um dia o livro será publicado, apesar das minhas objeções pessoais. O Rabino AA sempre me 
explicou que nada está sob o meu controle e que acontecerá quando tiver que acontecer. Não tenho 
dúvidas de que isto acabará por acontecer. Afinal, ele tem sempre razão! Me incomoda que ele 
esteja sempre certo, mas a verdade é a verdade. Em resumo, quero desejar e abençoar nos a todos 
com muita sorte, bênçãos e abundância em direção à Era do Amor através da nossa jornada à Era 
da Luz, o mundo da verdade, nosso propósito e o nosso destino com abundância infinita, Luz, Paz 
e Amor! Afinal, vivemos vidas infinitas num universo que não tem começo nem fim!!! Na verdade, é 
um universo sem tempo ou espaço que sempre existiu, sempre existe e sempre existirá como parte 
dos nossos corpos, almas e consciência por toda a eternidade. 
 
 
 

 


