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Este pergaminho telepático foi escrito em espanhol em 1977 em Lima, Peru.

TRADUÇÃO TELEPÁTICA DAS PEDRAS DE ICA,
DITADO PELO DIVINO PAI JEOVÁ; AS PEDRAS
DE ICA REPRESENTAM UMA REMOTÍSSIMA CIVILIZAÇÃO, POSTERIOR À CIVILIZAÇÃO ATLANTE; ESTA CIVILIZAÇÃO RECEBEU UM TERÇO DO
CONHECIMENTO DOS ATLANTES; ELES SE CHAMAVAM OS VINDOS DO PLANETA AMARELO; UM
PLANETA DESAPARECIDO; O REINADO DESTES
SERES GALÁCTICOS, ABRANGEU UM PERÍODO
DE 8000 ANOS ANTIGOS; UM ANO ANTIGO EQUIVALIA A QUATRO DOS ATUAIS; PORQUE NAQUELES TEMPOS, TUDO ERA GIGANTESCO, INCLUINDO O TEMPO; UM DIA E UMA NOITE VALIAM POR
QUATRO; ESSAS CRIATURAS, NÃO SÃO A RAIZ DE
ADÃO E EVA; PORQUE NENHUM PAR DA CRIAÇÃO É ÚNICO; DE TUDO NA VINHA DO PAI; E, NO
ENTANTO, ADÃO E EVA, CONTINUAM A SER OS
PRIMEIROS PAIS DO GÊNERO HUMANO; HÁ QUE

DISTINGUIR ENTRE O QUE É DA TERRA, E VINDO
DE FORA DA TERRA; ASSIM COMO ADÃO E EVA
SÃO CAUSA DA HUMANIDADE, AS CRIATURAS
QUE VISITARAM A TERRA, SÃO CAUSAS SAÍDAS
DE OUTRAS CAUSAS, DO UNIVERSO EXPANSIVO
PENSANTE; PORQUE O DE CIMA, É IGUAL À DE
BAIXO; TAL COMO ESTA HUMANIDADE QUE TENTA CHEGAR À DISTANTES PLANETAS, OUTRAS
CRIATURAS FIZERAM O MESMO; A TERRA QUE
CAMINHAMOS, TEM TANTOS SÉCULOS DE AN-

TIGUIDADE, COMO MOLÉCULAS TEM A TERRA;
É POR ISSO, QUE NENHUM CIENTISTA DO MUNDO, CONSEGUIU CALCULAR A IDADE DA TERRA;
PORQUE O NÚMERO ESCAPA AO PODER MENTAL
HUMANO.A civilização dos vindos do planeta Amarelo, eram
criaturas de dois tamanhos; os que continuaram a
multiplicar-se na Terra, foram gigantes; os primeiros
que chegaram eram pequenos; os gigantes tinham
até oito metros; os pequenos um metro e vinte; essas
criaturas tinham olhos grandes e os seus rostos eram
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muito semelhantes; algo assim como uma grande família de gêmeos; eles chegaram em discos voadores;
quando chegaram, eles já sabiam da catástrofe dos
Atlantes; porque na televisão solar destas naves celestes, viram a destruição da Atlântida; isto aconteceu
enquanto eles estavam em viagem para a Terra; os
Atlantes tinham saído do planeta Amarelo; ambas as
civilizações saíram de um mesmo tronco planetário;
mas entre eles, havia um tempo de 33.000,000 de anos
de diferença; os atlantes eram mais primitivos; os últimos, foram as últimas gerações do planeta Amarelo;
planeta em estado de velhice e logo a desaparecer;
os vindos do planeta Amarelo, eram grandes sábios;
tinham maravilhosas faculdades para agir sobre a
matéria; eram profetas que leem o futuro de todo o
planetário; eles sabiam que iam a partir da Terra; e,
sabendo-o, é que deixaram gravadas em pedra, o melhor de sua ciência; sabiam que a pedra gravada, seria
estudada pelo gênero humano, entre outras civilizações; na gravação das pedras, participaram 300 gravadores; muitas pedras se encontram sob o mar; elas
aparecem quando o Filho Primogênito Solar Cristo,
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abriu as águas dos oceanos; porque está escrito, que
tudo escondido, verá a luz; muitos esta remotíssima
civilização, serão ressuscitados do pó, 2001; essa civilização sabia do Cosmos, infinitamente mais, do que
sabe hoje a nossa civilização; e sabiam infinitamente
mais, do microscópico do interior da matéria; tinham
poderes para mandar sobre os elementos; o seu desaparecimento da Terra, foi por eliminação gradual
e natural; quando eles reinaram, a face da Terra, tinha outra forma; os animais pré-históricos estavam
desaparecendo; sobre a Terra, havia um terço deles;
a civilização se comunicava com a galáxia; eram os
últimos tempos, foi chamada de era dos céus abertos;
possuíam enormes pistas de pouso; e costumavam
desenhar sobre as suas faixas, desenhos galácticos;
um dos símbolos mais comuns, era o tridente; neste
símbolo, representando a galáxia Trino; a galáxia dos
sóis amarelos-claros; essas criaturas sabiam da Trindade, como ninguém soube até agora; sabiam que os
sóis Alfa e Ômega, da galáxia Trino, tinha nascido a
fagulha do que é atualmente a Terra; sabiam que o
sol Alfa tinha fecundado ao sol Ômega; sabiam que
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o de cima, é igual à de baixo; sabiam que os mundos
de cima, cumprem leis semelhantes a este mundo;
possuíam um governo comum; não conheciam a estranha psicologia que dá a posse do ouro; era-lhes
desconhecido, a estranha libertinagem, que exerce
o ouro, sobre os influídos; não possuíam o complexo do que o ouro; já tinham vencido tal estranho
complexo, em outras existências, em outros mundos;
a moral dessas criaturas, era a mesma que a moral
ensinada pelos divinos Mandamentos, que foram dados ao gênero humano; eles possuíam outra Sagrada
Escritura; porque a sua evolução era outra; tinham
a Sagrada Escritura do planeta Amarelo; porque nenhum planeta é deserdado em seus direitos; porque
todos saíram de um mesmo Criador, todo planeta
tem Sagradas Escrituras; essas criaturas levitavam e
se aproximavam do planeta, para além das nuvens; faziam operações médicas, penetrando no corpo físico
em forma mental; a partir de dentro, davam ordens
e instruções, a seguir na operação; viviam, em média, 300 anos e, muitas vezes, passavam de 500 anos;
porque tinham ciência de rejuvenescer a células da
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velhice; conheceram as últimas dinastias dos faraós;
e chegaram a ver, o microscópico paraíso de Adão
e Eva; porque viram a molécula do barro, da qual
brotaram; o que não viram, foi quando a serpente
faraÔnica, tentou a eva, a tentação foi feito por telepatia; porque em um paraíso, todos são telepáticos;
até os animais e micróbios, são; mais, muitos por seus
poderes proféticos, sabiam que um futuro drama,
ocorreria no microscópico paraíso; essas criaturas
tinham um conceito do Universo, que é o mesmo que
ensina o Evangelho do divino Pai Jeová; eles sabiam
que tudo o microscópico se torna planeta; sabia que
bastava gerar ideias, e estava criando microscópicos
planetas; este conceito do Universo, está escrito no
Evangelho do divino Pai; diz a divina parábola: há
que ser pequeno e humilde, para chegar a ser grande
no Reino dos Céus; o humilde e o pequeno, é o micróbio ou a ideia que cada um gera, quando pensa; o
grande é o Macrocosmo; é chegar a ser um gigantesco planeta; eles sabiam da ciência, do Universo vivo
de Deus; o sabiam no grau que lhes correspondia,
na infinita escala da evolução planetária; sua ciência
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era mental, com o entendimento ou aliança com as
moléculas do material; seus conceitos do Universo e
do Criador, nascia a molécula; possuíam o verbo; é
dizer, eram Criadores de vida no microcosmo; dar a
vida, é o verbo divino; porque toda a vida, conhecida
ou desconhecida, tem uma verdade; a ciência dos
vindos do planeta Amarelo, foi herdada em parte, por
outras civilizações; porque a Terra, teve tantas civilizações, desde que veio a ser um micróbio emergindo
do invisível para o visível, como o número de grãos
de areia, contendo os desertos do planeta; eles sabiam
da existência dos micróbios; viam os espíritos que
tinham estado na Terra, em outras épocas; os viam
como a coisa mais natural do mundo, porque era uma
lei normal dos céus abertos; no distante planeta Amarelo, já viviam a lei dos céus abertos; esta civilização
tinha, entre outras ciências, a psicologia geométrica;
sabiam que a linha e o círculo, constituiriam a base
da geometria, dos futuros humanoides; é por isso, que
empregaram tal geometria, os desenhos proféticos;
eles sabiam que suas pedras gravadas, que atraem
a atenção da atual humanidade; estas pedras foram
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estudadas por eles, em uma ciência, em que participou a matemática viva; a mesma matemática, que se
emprega nos sóis Alfa e Ômega, para criar espíritos
pensantes; eles sabiam todo o histórico evolutivo de
tais pedras; desde que começaram sendo uma molécula; esta faculdade de entender-se com os elementos,
é uma lei que está dentro do Verbo Criador; no grau
correspondente dentro da mesma evolução; o verbo
nos sois Alfa e Ômega, do Macrocosmo, tem a faculdade de criar instantaneamente, colossais planetas; o
poder criador dos vindos do planeta Amarelo, tinha
uma equivalência de três trilionésimas de linha solar;
é dizer que eram sábios e criadores, em um microcosmo; esta civilização deixou um terço de influência
nas atuais águas do Japão e da China; disto decorre
que tais raças, sejam consumados mestres em esculpir microscópico; e a concentração silenciosa, tão
característica dessas raças orientais; esta civilização
não adoravam imagens, como acontece hoje em dia,
com as chamadas religiões; quando a criatura chega a
aprofundar e a entender a matéria, deixa de adorá-la
como tal; eles tinham passado em outras existências e
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em outros mundos, esta forma primitiva de reconhecer um Criador, porque todo o espírito, em virtude de
seu livre arbítrio, pede ao Criador, conhecer formas
de vida, que não conhece; e ao pedi-las, principia
por mais primitivo, mais elementar; essas criaturas
ultrapassaram em escala; escala espiritual, o intuitivo, o manual e o mental; ultrapassar a sua própria
escala, significa dar um passo mais, em seu próprio
verbo; entre eles e o atual homem, existe um abismo
de diferença, que nós seríamos os primitivos; porque
ainda nos resta a influência de primitivo, de nossas
primeiras existências; e o fruto disso, é um mundo
dividido; estranho fruto, chamariam estes seres.-
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Linhas geométricas em forma de casa; seu significado representa as Casas do Macrocosmo que é chamado de Reino dos Céus; porque, se o de cima, é igual à
de baixo, significa que há casas para cima, e casas para
baixo; o Evangelho do divino Pai Jeová diz: A Casa
de Jeová; eles sabiam das cenas de cima; sabiam que
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todo costume surgida em distantes planetas, volta a
repetir em cima; este desenho representa a televisão
solar; esta televisão, foi ensinada no Evangelho do
divino Pai Jeová: o livro da vida; é uma televisão de
cores, criada pelos mesmos elementos do Universo;
nele são narradas as infinitas histórias dos planetas;
é uma televisão que não tem fim; este desenho em
forma de casa, também representa a linha solar Alfa;
e significa que toda a intimidade espiritual, sai do
corrente elétrica que cada qual tem seu próprio corpo de carne; a casa simbolizava para essas criaturas,
a intimidade do todo sobre o todo; é dizer, no físico
e no espiritual; a casa possui uma cúpula triangular;
o que significa, que todo lar tem Trindade; que existem universos, galáxias, cosmos, planetas que são
filosofias vivas em viver; a parte baixa da casa, tem
geometria retangular; isto significa profecia ponto de
repouso; porque está escrito no Evangelho do divino
Pai Jeová, que haverá novo mundo; ele fará tudo novo,
incluindo casas novas; o retângulo significa também
a aliança no receptáculo; os receptáculos são os lugares em que se fazem as reencarnações, os sóis Alfa e
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Ômega; também se lhes chama, a Arca de Alianças;
pois, sendo o Universo vivo, ali, as moléculas e as
virtudes se fundem em um todo; a cúpula triangular,
possui linhas paralelas verticais; significam que todo
espírito que pediu ao Criador, conhecer uma forma
de vida, pediu espaço, tempo e destino; a separação
das linhas, isso significa que cada um é responsável
pelos seus atos, e que, segundo sejam estes atos, é o
tempo, o espaço e o destino, que conhecerá todo o
espírito, que deixa as provas de vida dos planetas; a
janela também retangular, da casa, representa pequena dimensão, dentro da grande; e significa, que
todo o espaço nasce pequeno; se expande e chega a
ser grande, constituindo-se em um Reino dos Céus;
a janela significa, também, que tudo o que se olha,
por a mesma visão, esta também tem dimensões microscópicas; a porta que se vê no desenho, ensina que
acima existem entradas, como as que existem para
baixo; estas portas não têm limites; e estão sempre
rodeadas de multidões; de seres vindos de inúmeros
planetas; que por não cumprir a psicologia e a moral
de suas respectivas sagradas escrituras planetárias,
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ficaram de fora do Reino dos Céus.Linhas circulares onduladas: representam as ondas
mentais, que nós chamamos de ideias; o ondulado no
círculo, era para eles, o livre-arbítrio das ideias; no
desenho, tentaram nos ensinar que o de cima é como
o de baixo; porque o Universo se expande geometricamente; o colossal é uma réplica do microscópico;
o número de círculos ondulados, ensina que todo
paralelismo, tem um mesmo ponto de partida e um
destino; nestes círculos está a causa das causas; está
a origem de todo o criado; estes círculos e as formas
triangulares, correspondem à divina parábola do
Evangelho do Pai, o senhor: eu sou o Alfa e o Ômega,
disse que seu Filho Primogênito Solar Cristo; é dizer
que Alfa é ângulo e Ômega é um círculo; é o lugar
de origem da Terra; o que o Filho de Deus expressou
em palavras, essas criaturas expressam em desenhos;
Alfa fecundou a Ômega, pois, se o de cima como o
de baixo, quer dizer que tanto se fecunda para cima,
como se fecunda para baixo; o termo: para cima e
para baixo, abrange tudo o que se possa imaginar; o
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desenho encerra também a divina parábola que diz:
Cada um faz seu próprio céu; porque toda obra humana, é composta por ideias; toda ideia nasce em forma
lineal Alfa, percorre o corpo em forma instantânea,
e o abandona em forma de onda ou de círculo Ômega; a reta era para eles, um mandato materializado;
o círculo era um eterno retorno ao local de origem;
Alfa representado por pirâmides, é o sexo masculino
e de toda a criação; Ômega representa o feminino
de toda a natureza; no desenho, as pirâmides estão
unidas a Ômega; quer dizer que ambos pediram viver
a mesma forma de vida; os círculos Ômega ensinam
também, que todo o Universo Expansivo Pensante,
está unido por laços solares; o micróbio e o colossal,
o estão; o visível e o invisível, tem laços solares; e
ensina que a Terra tremeu, quando o Filho de Deus
expirou na cruz, porque de seus poros da carne, saíam
microscópicos cordões solares; cujas extremidades
estavam unidos a cada molécula do planeta Terra; o
fluido magnético de um laço solar, é infinitamente
suficiente, para propagar sua influência magnética,
a todas as outras moléculas da matéria.16

Pirâmides: representam a Trindade Solar no divino
Pai Jeová; estas quatro pirâmides são profecias para
o estranho sistema de vida, saído das estranhas leis
do ouro; as quatro pirâmides representam os doze
apóstolos; porque 4x3, são doze; significa, também,
que o zodíaco é composto por uma única Trindade,
para as 12 áreas; a pirâmide representava para eles, o
destino na eternidade; a base da pirâmide representa
o pó dos planetas; a luta para vencer o que foi pedido
no Reino dos Céus; a base representa o apego ao materialismo; representa a estranha influência que exerce uma vida passageira, sobre a criatura; os lados
inclinados da pirâmide, significam os erros e os erros
mentais, dos que pediram para conhecer uma forma
de vida no Cosmos; esta geometria era um símbolo
que apontava para o lugar de origem; é por isso, que
as linhas inclinadas da pirâmide, coincidem em um
mesmo ponto; o profético das quatro pirâmides está
em que, sendo uma delas a três, a soma de todas dá
três; porque no 12, um mais dois é três; isso significa
sistema de vida próximo ao fim, o que significa uma
terceira Doutrina do Pai, o senhor, sobre a Terra, as17

sim como no passado, o divino Pai deixou estender
sobre o mundo antigo, a Lei Mosaica, e séculos depois, a Doutrina Cristã, agora deixa estender-se à
Doutrina do Cordeiro de Deus; a terceira Doutrina
se lhe chamará a Ciência Celeste; outros chamarão
Escrita Telepática; as quatro pirâmides ensinam que
a Revelação esperada pelo mundo da fé, esta não sairá de homens; porque o homem não criou o planeta;
a nova Doutrina é proferida pelo divino do livre-arbítrio do Pai, o senhor; porque o infinito conteúdo
desta Doutrina, não é ciência de homens; esta Doutrina não terá fim; e não tendo fim, é que cobre toda
a face do planeta; a psicologia geométrica das quatro
pirâmides, ensina que a maior revolução que se lembrará, neste planeta, não sai dos homens; ela sai do
divino Evangelho do Pai; e é tão grande essa revolução, que provoca a queda do estranho e desconhecido sistema de vida, saído das estranhas leis do ouro;
diz-se estranho a tudo o que não está escrito no Reino dos Céus; o sistema de vida saído do ouro, ninguém pediu ao Pai; nem os chamados ricos, pediram,
porque ninguém pede ao Criador, viver em planetas
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distantes, a estranha desigualdade; existe a tendência
natural dos espíritos, de imitar nos distantes mundos,
tudo o que seus olhos viram em seu lugar de origem,
a mais pequena das pirâmides, ensina que a humildade triunfa neste planeta; porque tudo pequeno é
grande em poder, no Reino dos Céus; e, sendo grande em cima, é em baixo; porque o de cima é como o
de baixo; a pequena pirâmide ensina que toda a nação
pequena surgida em o estranho sistema de vida, de
saída, as leis do ouro, unificar-se-ão em uma única
potência; e será a potência mais grande e poderosa,
de que há memória na Terra; nem antes nem depois
se verá coisa igual; a sua potência, o homem já começa a chamá-la, o Terceiro Mundo; os seres do planeta Amarelo, a chamavam Mundo da Trindade; porque, sendo proféticos, viam-se materializados, os
futuros eventos; chamavam-lhe o mundo da Trindade, porque o Terceiro Mundo, e será dirigido pelo
Filho Primogênito Solar Cristo; seu retorno foi escrito no Evangelho do divino Pai Jeová; e voltará, brilhante como um sol de sabedoria; do rosto do Filho
de Deus, sairá um brilho semelhante ao sol; a peque19

na pirâmide ensina que saiu das maiores; porque todo
maior, foi também pequeno, o que significa que o
Filho Primogênito, será dirigido telepaticamente por
seu divino Pai, tal como foi no passado; sendo a pequena pirâmide, semelhante em geometria para as
maiores, significa que o Pai, o senhor, está dentro do
Filho; é o comunismo espiritual, entre o Pai e o Filho;
porque, sendo todos iguais em direitos, diante de
Deus, é que Pai e Filho, dão o divino exemplo de lei
comum, em suas respectivas leis solares; a divina
igualdade ensinada pelo Pai, foi dada tanto para cima
como para baixo; o estranho sistema de vida, saído
das estranhas leis do ouro, não imitou a divina igualdade, do Evangelho do Pai; e quem não imita o Pai,
não entra no Reino dos Céus; porque a imitação vivo
queixa-se ao Pai; de todas as virtudes do pensar humano, pediram a divina igualdade, quando o espírito se juntou a elas, para conhecer uma forma de vida,
os distantes planetas; toda imitação do Pai, é infinitamente premiada pelo Pai; por imperfeita que seja
a imitação; e se os homens deste planeta, tivessem
imitado ao Pai, ao criar um sistema de vida, esta hu20

manidade não teria um Julgamento Final; porque a
sua moral em todos os atos da vida, tem o selo da
moral de Deus; o estranho sistema de vida, surgido
do ouro, desvirtuou à verdadeira moral; porque criou
uma estranha moral, influenciada por uma estranha
ilusão no passageiro; as pirâmides da gravura, estão
espaçadas; é dizer separadas; se estivessem sobrepostas uma sobre as outras, isso significaria a unidade,
a harmonia, a coesão do todo sobre o todo; significaria um Governo Universal Planetária; mas, como
são separadas uma das outras, significa que todas as
ideias geradas pela humanidade, estão divididas; o
que os torna desiguais; e significa que toda crença,
de fé, saída do livre-arbítrio humano, dividiu seu próprio fruto; e nada dividido entra no Reino dos Céus;
é assim que as chamadas religiões, dividiram um prêmio, pelo mesmo número de religiões que houve no
mundo; esta parábola feita desenho, foi escrita no
Evangelho do divino Pai Jeová: apenas satanás divide,
e é dividido assim mesmo; foi uma divina advertência para os chamados religiosos; o divino Evangelho
do Pai, ninguém divide; são os homens que se divi21

dem, quando tentam interpretar o que de Deus; porque não cumprem ao pé da letra, o que foi dito em
seus divinos Mandamentos; as quatro pirâmides ensinam que tudo saído da obra humana, será jugado;
e esse tudo inclui toda forma de fé, que cada criatura
se deu bem; porque de suas livres vontades saiu; o
estar das pirâmides separadas, significa o julgamento individual, o que significa que toda a mente será
lida, pelo Filho, o Primogênito; quem fuja à sua leitura mental, perece; porque não recebe a ressurreição
de sua própria carne; não torna a ser um menino ou
menina de doze anos; o que as pirâmides não são do
mesmo tamanho, significa que os que mais tiveram,
em o estranho sistema de vida, que veio das leis do
ouro, fiquem na mais terrível pobreza; e os que nada
ou pouco tiveram, têm uma abundância que nunca
conheceram, nesta profecia geométrica, tocou a cauda da besta, a besta é a dureza e a indiferença dos que
governaram ludibriados em ouro; a queda da besta
já começou; já começa a experimentar a pobreza; a
besta ficará isolada do Terceiro Mundo; a besta morre; o estranho mundo da besta, não alcança chegar
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ao ano 2000; porque o Filho de Deus, já está na Terra; a pequena pirâmide indica, todo Filho é menor
do que o Pai; também ensina, que a Terceira Doutrina, já está germinando; este choro e ranger de dentes,
comandará o chamado mundo cristão; porque as
chamadas religiões, não estão escritas no Evangelho
do divino Pai Jeová; a criatura pensante deveria ter
sabido distinguir, saído de Deus e saído dos homens,
na prova da vida; uma coisa é a divina psicologia do
Pai, e outra coisa é a psicologia humana; porque, livre
arbítrio, tem o Pai de expressar-se para cima, livre-arbítrio têm os homens de se expressar em baixo, o
de cima como o de baixo; os homens ao querer interpretar o que de Deus, eles criaram uma forma de fé,
chamada religião; poderia ter sido outra; mais, em
virtude do livre-arbítrio, escolheram uma psicologia
de interpretação do que de Deus, que a todos dividiu;
a separação das pirâmides, ensina impacto emocional, em que foram influenciados, por tão estranha
forma de fé; porque as chamadas religiões, são desconhecidas no Reino dos Céus; o reino do Pai, não
existe nem a desigualdade ou a divisão; nem nada
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que divida os Filhos do Pai, os distantes planetas;
todas as chamadas religiões, surgidas do estranho
sistema de vida, saído das leis do ouro, serão acusadas
no Julgamento Final, de dividir o mundo da fé, em
muitas crenças, tendo um só Deus mesmo; os chamados religiosos, imitaram satanás, porque satanás,
ele dividiu os anjos ao Pai acima; e os religiosos, lhe
dividiram seus filhos, para baixo; nenhum que se
dividiu, voltará a entrar no Reino dos Céus; nenhum
a entrado; no choro e ranger de dentes, a humanidade inteira, intentará acusação contra a estranha pedra
religiosa, de não ter permitido, voltar a entrar no
Reino dos Céus; e a besta, igualmente; porque, se os
religiosos, dividiram o mundo espiritual, os chamados capitalistas, surgidos do estranho sistema de vida,
saído das estranhas leis do ouro, lhe dividiram os
Filhos ao Pai, no material; porque alguns fizeram
ricos e outros pobres, nem ricos nem pobres, se conhecem no Reino dos Céus; o choro e ranger de dentes, principia por os que mais se engrandeceram, em
o estranho e desconhecido sistema de vida, saído do
ouro; os primeiros são a prostituta religiosa e da bes24

ta; pois, fizeram alianças na prova de vida; já que
ambas, lançaram a primeira pedra no que diz respeito às iniciativas pessoais; tudo o que lança a primeira
ideia em algo, você diz que lançou a primeira pedra;
porque o fez em um mundo em prova viva.Alfa e Ômega.Rolo Nº 3.305
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Revela o divino Pai Eterno:
Sim filhinho; iniciaremos a série explicativa das naves
prateadas; porque os tempos chegaram; não há feito
tanto para cima como para baixo, que não tenha seu
tempo; as naves prateadas, que os Filhos terrenos
chamam discos voadores, são naves de origem solar; são criaturas angelicais; e têm por missão fazer
cumprir as leis divinas do Pai; porquanto de tudo,
há o rebanho universal; as naves prateadas possuem
uma construção que está acima do conhecimento
humano; são naves construídas nos sóis mesmos; ou
em mundos próprios das altas hierarquias solares; eles
chegaram a um grau tal de aperfeiçoamento, que se
entende diretamente com a matéria. Alfa e Ômega.
A nova Revelação do apocalipse já está sendo publicada em vários idiomas.
Foi escrito em português, em 4,000 rolos telepáticos
por Alfa e omega.
Saber a origem das coisas, é algo ideal para si e para
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todo o mundo.
O autor da nova Revelação, recebeu, aos 7 anos de
idade, uma mensagem telepática do Criador do Universo.
disse-lhe: Filho escolhe, gostaria de servir a Deus ou
seguir a sua vida mundana?
Me dê uma resposta por escrito.
Então o menino luis soto escreveu em seu bloco: Pai,
o senhor, te sigo ao senhor.
e Deus lhe respondeu por telepatia: sim Filho, sabia,
mas tinha que passar a prova.
Diz o autor da Revelação:
Tudo o que possa imaginar se pede a Deus; assim
como outros pedem inventar, eu pedi a revelar; cada
um na sua lei pedida a Deus.
Todos os rolos são anunciados no apocalipse, capítulo
5, como o Rolo e o Cordeiro.
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Esta nova Revelação será chamada Ciência Celeste
e o seu autor será conhecida com o nome de Alfa e
Ômega, que significa princípio e fim.
O de Deus é universal; o de Deus não é exclusivo de
ninguém.
visite o site multi-idiomas: www.alfayomega.com e
descargue todos os livros em PDF da Ciência Celeste
e o que virá.
Compartilhe nas redes sociais.
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Información del Autor en Español.
Seudónimo: Alfa y Omega
Nombre: Luis Antonio Soto Romero (26 de
noviembre de 1931, Tocopilla, Antofagasta
– Chile)
Estando el Enviado del Padre Eterno en Perú (de
1975 a 1978), contaba sus experiencias del inicio
de la Revelación y las Órdenes Telepáticas que él
recibía del Padre Eterno.
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Lo que sigue son transcripciones de cassette,
grabadas al Autor en Lima:
Alfa y Omega dice: –Mire, yo era como todos,
siempre he sido como todos, sólo que aquí se
cumplen órdenes; el Padre una vez me dijo,
me hizo escribir en un block que todavía lo
tengo guardado; me dio un mensaje, me hizo
escribir; me acuerdo, el contenido decía: Hijo
escoge, ¿quieres servir a Dios o seguir tu vida
mundana?; esto es una escogencia, porque tú
pediste libre albedrío en la vida, como el resto;
me dio tres minutos para pensar; que conste…
que me dio a elegir; entonces yo le puse… iba a
contestarle telepáticamente…
— No hijo, escrito; porque pediste escrito—;
toda sensación se pide a Dios, entonces yo le
puse: Padre Jehová, te sigo a tí, porque lo de los
hombres no es eterno, prefiero seguir a alguien
que es Eterno.
Hermano: –Pero pequeño, ¿era pequeño usted
esa vez?
Alfa y Omega: –Sí.
Hermano: –De siete años, ¿y ya podía discernir?
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Alfa y Omega: –Sí, sí; entonces, ese block lo
tengo guardado y esa hoja, amarillo por los
años, amarillento; debo haberlo guardado en
la maleta, por ahí anda; entonces me dijo el
Padre: Sí Hijo, lo sabía, pero tenías que pasar la
prueba; aún sabiéndolo el Eterno, uno tiene que
pasar las pruebas, porque si no las pasa no gana
experiencia.
Hermana: –Pero lo tomó así de sorpresa,
digamos… así, de un momento a otro le eligió a
usted.
Alfa y Omega: –Sí, le voy a decir lo siguiente,
todo lo imaginable se pide a Dios, así como
otros piden inventar, yo pedí revelar, cada
uno en su ley pedida a Dios; el religioso pidió
enseñar, pero no pidió dividir, no pidió imitar
a satanás; suena absurdo hermano, decir al
Eterno: Eterno, en el lejano mundo donde voy,
voy a dividir a mis hermanos, suena hasta falta
de respeto ¿no?, cuando se sabe que Dios es
puro amor.
Alfa y Omega dice acerca de los Títulos de los
Rollos: –Fíjese que hay Títulos … que se van a
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acercar ya —dice el Padre— a los 10,000 Títulos,
justamente; que se llama: LO QUE VENDRÁ;
son Títulos nomás, la parte de arriba del Rollo;
10,000, se pasa al cuaderno, está en el cuaderno;
con los puros Títulos hay para hacer millones de
libros y se llama: LO QUE VENDRÁ —Títulos
nomás—; entonces… esto se traduce —dice
el Padre—, a todos los idiomas de la Tierra,
porque lo de Dios es universal.
CIENCIA CELESTE
Visite https://www.Alfayomega.com/ y
descargue los libros de la Ciencia Celeste, que
invadirán todo el conocimiento humano.
Ciencia, Moral, Psicología y Justicia Divina.
Libro: Los Rollos o Pergaminos Telepáticos del
Cordero (Apocalipsis 5).
Cambiemos de costumbres y prepáremonos
para levantar la Bandera del Milenio de Paz: En
la Era Omega de los Viajes Interplanetarios.
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Diario CORREO en Tacna-Perú, mayo de 1974.
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La Ciencia Celeste se
extenderá por toda la
Tierra; será traducida
a todos los idiomas
del mundo.
Escribe: Alfa Y OMEGA

Lo de Dios es Universal; lo de Dios no es exclusivo de nadie.
57 idiomas.
Visite internet y baje los libros en PDF y el Mensaje Telepático en

www.alfayomega.com/es/ • www.cienciaceleste.com
https://34
https://www.facebook.com/RevelacionAlfayOmega/

