
 

   GUERRA SIDERAL NA TERRA  
 
 Desde que os elementos telúricos da Terra se estabilizaram, 
e os Cometas-Semeadores deram-lhe as condições de fertilidade, 
seres de outros planetas têm disputado sua colonização, face às 
suas riquezas minerais, principalmente a água, e vegetais.  
 Em conseqüência, durante séculos, muitas guerras 
violentas ocorreram, causando sérios problemas à natureza 
terrena, que tanto disputavam. 
 No auge dessas lutas, o governo de Ranid, pela primeira 
vez, resolveu enviar sua Astronave-Mãe, Intergaláctica, para 
resolver o problema, tendo em vista a violência dos contendores, 
e a destruição que se espalhava por todo o Orbe. Para manter o 
controle efetivo da situação, fundaram uma colônia do tamanho 
de um continente, denominada Amaty. 
 Com o poderio bélico de suas astronaves, os ranidianos 
expulsaram a maioria dos extraterrestres para seus planetas de 
origem, e aprisionaram outros, tanto no Plano Físico, como no 
Plano Astral.  
 No centro da base inferior da Astronave–Mãe, Intergaláctica, 
de Ranid, existe um grande aparelho, emissor de raios cósmicos, 
usado para dissolver astros, pequenos e grandes, durante 
limpezas cósmicas. Essa tecnologia foi usada como arma contra 
certas organizações extraplanetárias invasoras de nosso Planeta, 
causando um corte profundo na sua superfície sólida, atualmente 
embaixo do Oceano  Pacífico 
 A nossa Lua, que se tornara base de apoio e disputas, para 
invasões na Terra, foi transformada em local de exílio e prisão 
educativa. Lá se encontram, ainda, restos dessa época. Muitos 
vestígios desses combates no nosso Planeta foram perdidos 
durante os  inúmeros cataclismos, mas, ainda vamos conseguir 
informações deles, através da Ciência, principalmente, da 
Arqueologia. 
 Presentemente – “A Lua é habitada, nas dimensões de 
colonização, por civilizações altamente avançadas, provenientes, 
em sua maioria, de Alfa Centauro, Sírius e Andrômeda. 
Encontram-se, também, algumas que foram  banidas de Vênus, 
Júpiter, e de outros planetas do nosso Sistema Solar.  



 Essas raças convivem em perfeita harmonia nas cidades 
lunares.” * 
  
* Vide: CIVILIZAÇÕES POSITIVAS E NEGATIVAS, na Comunidade 
“EXPANSÃO DA CONSCIÊNCIA I”  
  
 
  


