
      ZENZAR 
 
 Os ranidianos sempre criam linguagens verbais, para 
comunicações com civilizações de planetas que ainda não 
dominam a telepatia. 
 Na Terra, elaboraram vários idiomas durante sua 
colonização. 
 A última linguagem foi o idioma, somente verbalizado, 
denominado ZENZAR, ensinado aos antigos filósofos-cientistas 
da Atlântida, dando-lhes um conhecimento cósmico inexcedível.  
 Quando da vinda dos seres vindos de Capela, ou seja, dos 
Dragões, no final da era atlante, seu conhecimento foi velado, 
tendo em vista o poder que sua verbalização exercia nos seres e 
na Natureza. 
 Objetivando guardar o conhecimento do idioma, em 
segredo, os iniciados passaram a escrevê-lo, mas perderam a 
força do verbo criador. A partir de então, a linguagem entrou em 
decadência, e se espalhou pelos povos, misturando-se aos 
idiomas correntes. 
 Após os cataclismos da Atlântida, alguns poucos iniciados 
possuíam, ainda, o conhecimento iniciático do idioma. Eles se 
espalharam pelas terras que permaneceram e levaram sua 
sabedoria secreta. No Egito, por exemplo, tornaram-se sumos-
sacerdotes e faraós. 
 
 DESVELANDO: 
 
ZENZAR = CONSOLIDAÇÃO DO CONHECIMENTO, ATRAVÉS DO 
FORTALECIMENTO DO UNO 
 
Z = consolidação, fortalecimento 
E = conhecimento, ciência 
N = movimento unificador  
Z = consolidação, fortalecimento 
A = único, uno 
R = ação  
 
 
 
 



  
RANID = PLANETA DIVINO OU SUBLIME OU PERFEITO 
RAN ou RAM, significa divino, sublime ou perfeito. 
ID é a representação simbólica de planeta.  
  
AMATY= CIDADE DIVINA OU SUBLIME OU PERFEITA 
AM, aférese de RAM, e mesmo significado acima.  
ATY expressa cidade ou colônia espacial. 
  
ANOMY = CONJUNTO DE SERES DIVINOS OU SUBLIMES OU 
PERFEITOS 
AN, aférese de RAN, e mesmo significado acima.  
OMY significa uma quantidade muito grande de seres ou 
indivíduos.  
  
  Dentre as palavras mais conhecidas da época faraônica, 
temos: 
 
AMON ou AMOM = DEUS SUBLIME OU PERFEITO  
AM, aférese de RAM, e mesmo significado acima. 
ON ou OM traduz-se como Deus.  
 
ATON ou ATOM = DEUS, O PAI DE RANID  
AT ou ATY significa cidade ou colônia espacial, referindo-se à 
extraterrestre Colônia Amaty, bem como se reporta ao planeta 
Ranid e ao Pai, seu governador.  
OM  ou OM traduz-se como Deus.  
  
 
 
 


