
    GRANDE LÚCIFER 
 
 O corpo do Grande Lúcifer será elaborado a partir de óvulo 
de uma luciferiana reencarnada, por um processo de gestação 
fora do corpo. 
 Sua tez será morena; sua mãe terá ascendência negr a e seu 
pai ascendência branca. Será um gigante para os pad rões da 
Terra, ou seja, terá mais de 2 metros de altura. 
 Seu carisma será superior ao de qualquer ser human o de 
sua época. Terá o dom de convencer e converter. 
 Trará uma mensagem superior a tudo o que já foi di to por 
mensageiros encarnados vindos dos Planos Superiores  nos 
últimos milênios. 
 Terá vida curta, pois os Testes do Planeta se suce derão 
muito rápidos e suas tarefas serão abreviadas. 
 Nascerá em Brasília, capital do Brasil. Daí inicia rá a sua 
Missão por todo o Mundo! 
 O processo era sigiloso até o presente, mas obtive mos 
autorização para expô-lo como se segue:  
 Introduziu-se, por meios artificiais um espermatoz óide no 
óvulo feminino, ainda no ovário. Após a ligação do Cordão 
Energético do Chakra Coronário emanado do Espírito,   retirou-se 
a célula fecundada. Essa célula-ovo foi sutilizada até atingir a 2ª 
bio-dimensão. Nela, em laboratórios de uma colônia de seres 
extraplanetários, o embrião está se desenvolvendo n a base de 1/2 
anos, ou seja, cada ano da 2ª bio-dimensão correspo nde  a dois 
anos na nossa dimensão. Isso ocorre porque na 2ª bi o-dimensão 
a luz tem a velocidade de 600.000 km/s. Permanecerá  lá até 
completar a idade de 10 anos (20 em nossa dimensão) . Quando 
for transferido de volta para a nossa bio-dimensão,  seu corpo, 
agora adulto, será novamente densificado com o ecto plasma dos 
indivíduos que foram usados para criá-lo, num proce sso 
semelhante à materialização. Todo isso está acontec endo para 
evitar a interferência indevida de forças retrógrad as e poderosas 
das Trevas. Sua vinda está prevista para o ano 2013 . 
  
 
 
 
 


