
    ASTRONAVES 
 
 É imensurável o número de civilizações espalhadas pelo 
Cosmos que possuem alta tecnologia, e constroem ast ronaves, a 
fim de visitarem outros universos, galáxias, conste lações, sóis e 
planetas.  
 De certa forma, todos os astros naturais poderiam ser 
classificados como astronaves, pois volitam no espa ço sob a 
direção e controle de seus Espíritos. 
 Existem inúmeras formas de astronaves, como as 
geométricas (esferas, cones, cilindros, prismas, pi râmides, 
estrelas,  cubos, poliedros, semelhantes a charutos  e discos etc) 
e outras de formas inusitadas. 
 Seus tamanhos variam desde as minúsculas até as 
colossais. 
 As astronaves maiores podem ser classificadas quan to ao 
tipo em: 
 
1. INTERPLANETÁRIAS;  
2. INTERESTELARES ou INTERSOLARES ou 
 INTERCONSTELATÓRIAS; 
3. INTERGALÁCTICAS; e  
4. INTERUNIVERSAIS.  
 
 A maioria  das astronaves possui armamentos de def esa e 
ataque, altamente sofisticados, e desconhecidos da ciência 
terrena. 
 As astronaves pertencentes a civilizações belicosa s e 
conquistadoras são muito perigosas às que não possu em 
tecnologia avançada. Neste caso, os Conselhos Estel ares 
costumam tomar providências, para evitar o pior.  
 A tecnologia de grau elevado nem sempre significa que a 
humanidade tenha bons valores éticos/morais/espirit uais. 
 As astronaves podem ser físicas, astrais e espirit uais. As 
duas últimas ainda são inabordáveis ao entendimento  humano. 
 Algumas têm a propriedade elástica, ou seja, podem  esticar-
se, comprimir-se ou curvar-se.  
 Elas possuem tecnologia para se tornarem invisívei s 
quando visitam humanidades que se assustam com suas  
presenças.  



 Todas as astronaves ranidianas são multiplanos, 
multidimensionais e interdimensionais, o que signif ica terem 
existência, simultânea, nos Planos Físico, Astral e  Espiritual, bem 
como em todas as Dimensões-Densidade possíveis dess es 
Planos, isto é, nas 18 bio-dimensões físicas, nas 5 3 dimensões-
densidade astrais e nas 53 dimensões densidade espi rituais. 
 
  Dentre os usos dessas astronaves estão:  
 
� Obter e transportar bens e matéria prima de outros planetas; 
� Providenciar exílios planetários; 
� Pesquisar seres de outros orbes; 
� Proteger civilizações de outros mundos; 
� Intercambiar conhecimentos com outras humanidades; 
� Estudar o Cosmos. 
   
  
   
 
 


