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Cataclismo

RAFAEL AMORIM

O que é a Biblioteca UFO
Biblioteca UFO é uma série de livros
já consagrada pela Ufologia Brasileira. Foi
lançada pela Revista UFO em 1998 com o
objetivo de reunir textos de qualidade, atuais
e consistentes sobre a presença alienígena na
Terra, produzidos por autores ativos e que
realmente ajudaram a construir a história
atual da Ufologia. A Biblioteca pretende
abastecer os estudiosos e entusiastas do
assunto com obras ricas em informação de
qualidade sobre nossos visitantes extraterrestres. O critério de seleção de autores leva
em consideração o significado, a utilidade e a repercussão de seu trabalho.
Assim como são escolhidos temas que ofereçam verdadeira contribuição
ao entendimento da questão ufológica em todas as suas vertentes.
Ao serem consideradas novas obras para comporem este acervo, observa-se também um critério muito presente no Fenômeno UFO, ou seja, sua
manifestação em múltiplos níveis físicos e não físicos. Para tanto, um estudo
de tão complexo cenário deve ter em conta a transdiciplinariedade como
ferramenta de trabalho, ou seja, um conceito que mescle diferentes formas de
pensamento e inter-relacione várias disciplinas, estimulando novas maneiras
de se compreender e assimilar a realidade dos fatos por meio da articulação
dos elementos que os compõem, sob todos os seus ângulos.
Assim, refletindo o esforço da Revista UFO há 35 anos, a Biblioteca
UFO busca encontrar aonde quer que estejam as respostas para a ação na
Terra de outras espécies cósmicas e suas consequências para o futuro da humanidade, respeitando a pluralidade do tema e entendendo que apenas uma
abordagem adogmática, profunda, responsável e pluralista poderá oferecer
entendimento a seu respeito e as respostas para o enigma do milênio.
Coleção Biblioteca UFO © 2017
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ARQUIVO UFO

Quem é Brien Foerster
Brien Foerster nasceu em Rochester,
Minnesota, nos Estados Unidos, mas
cresceu na costa oeste do Canadá. Aos
11 anos se fascinou pela arte da tribo nativa Haida e começou a esculpir totens
e outros objetos artísticos relacionados,
que aprendia com os mestres indígenas.
Apesar de ter se graduado em ciências,
seu amor pela arte tribal fez com que ele
se tornasse um escultor profissional.
Aos 35 anos se mudou para a
Ilha de Maui, no Havaí, onde foi contratado como diretor assistente de um projeto para a construção de um catamarã de casco
duplo com 19 m de comprimento. O projeto durou dois anos, o
que permitiu ao pesquisador aprender com um mestre canoeiro a
como entalhar guias e, após o fim do projeto, ele abriu seu próprio
negócio on-line, que floresceu internacionalmente.
Durante seus anos no Havaí, Foerster explorou também a Polinésia e, mais tarde, escolheu visitar o Peru. Em sua primeira visita à
cidade inca de Cusco, seu guia não soube explicar como os trabalhos
megalíticos espalhados pelo local haviam sido feitos e nem quem
os fizera, o que levou o autor a usar sua formação em ciências para
tentar desvendar o mistério. Com o auxílio de geólogos, engenheiros
e especialistas nas tradições orais do Peru, Foerster busca a chave
para entender seu passado desconhecido.
Com o passar dos anos e com o auxílio de vários especialistas, o pesquisador teceu a teoria de que os trabalhos megalíticos
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do Peru, Bolívia, Ilha de Páscoa, Egito, Líbano e de outros locais
foram criados muitos milhares de anos antes que qualquer cultura
conhecida se estabelecesse, por uma civilização sobre a qual nada
sabemos. Há cerca de 12 mil anos, um cataclismo violento teria
assolado o planeta e varrido aquela cultura do mapa, sobrando
apenas os monumentos de pedra.
Para recolher evidências que confirmem sua teoria, o autor
percorre o mundo na companhia de especialistas, visitando sítios arqueológicos e reexaminando monumentos e construções,
lançando sobre eles um olhar diferente daquele usual. A reunião
dessas evidências, somadas à palavra de especialistas, foram
reunidas neste livro, onde Foerster discute e explica sua teoria
de forma clara e muito bem ilustrada.
Outra área de interesse de Brien Foerster, a qual vem
dedicando-se nos últimos anos, diz respeito aos crânios alongados de Paracas, cujos segredos apenas começam a ser
desvendados. O autor tem se empenhado pessoalmente para
continuar suas pesquisas de DNA das ossadas, tentando provar que o povo Paracas pertenceu ou descendia, no mínimo,
de um ramo desconhecido de humanos.
O pesquisador é, também, um dos protagonistas da série
Alienígenas do Passado, produzida e veiculada pelo canal a cabo
The History Channel, e já foi entrevistado por várias emissoras
de rádio, além de participar de diversos podcasts. Foerster é um
requisitado palestrante internacional e já falou para plateias de
quase todo o mundo. Suas viagens e pesquisas já o levaram a
mais de 90 países. Em dezembro de 2016 ele se apresentou pela
segunda vez no Brasil a convite da Revista UFO, agora no VIII
Fórum Mundial de Ufologia (UFOZ 2016).

10

© 2017 Coleção Biblioteca UFO

Cataclismo

Sumário

Introdução

Uma mudança de paradigma

15

Capítulo 01

O cataclismo ancestral

17

Capítulo 02

Mistérios do Peru e da Bolívia

47

Capítulo 03

Mistérios do Egito Antigo

71

Capítulo 04

Mistérios do Líbano

Palavras finais A pesquisa nunca deve parar

125
135

Apêndice

Os esqueletos com crânios alongados

137

Bibliografia

O que há para se ler

171

Coleção Biblioteca UFO © 2017

13

Cataclismo

Introdução

Uma mudança
de paradigma

N

as últimas décadas do século XX e nessas primeiras duas décadas do século XXI, muitos pesquisadores levantaram questionamentos sérios acerca
das teorias acadêmicas concernentes à história e
pré-história da humanidade. Eles têm pedido uma
mudança de paradigma em relação às nossas origens e à clara existência de civilizações avançadas na Antiguidade. Brien
Foerster se tornou um dos mais ativos e profundos desses pesquisadores. Ele não apenas questiona as teorias acadêmicas, mas
vigorosamente vai aos locais ao redor do mundo onde se encontram
as antigas estruturas megalíticas, investigar por si mesmo. Foerster
tem visitado esses locais acompanhado dos melhores arqueólogos,
geólogos, engenheiros de todas as áreas, químicos, físicos e
mestres no trabalho em pedra de todo o mundo. Eu tive o privilégio de acompanhá-lo quatro vezes no Egito, e outras vezes
na Bolívia, Peru e Líbano, e pude ver por mim mesmo como
ele investigou profundamente todas essas regiões.
Foerster já escreveu muitos livros, e este que tenho o prazer
de apresentar é um excelente trabalho que conta com suas próprias
Coleção Biblioteca UFO © 2017
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e concisas análises sobre a literatura existente em relação aos sítios
arqueológicos e com suas observações in loco. Esta obra contém
muitas imagens de artefatos e locais nunca vistos pela maioria dos
cientistas e leigos. As evidências apontam fortemente para a teoria
de que um cataclismo mundial — mencionado nos mitos relativos
ao Dilúvio em mais de 250 diferentes culturas — impactou a Terra,
e a humanidade, há cerca de 11.500 anos. Este livro precisa ser lido
por leigos e professores, pois além de muito bem escrito, ele está
repleto de evidências físicas que não podem mais ser negadas ou
ignoradas por qualquer pessoa seriamente interessada na verdade
sobre a pré-história da humanidade.
— Stephen S. Mehler
Lafayette, Estado do Colorado
Maio de 2016
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Capítulo 1

O cataclismo
ancestral

A

maioria dos leitores já deve ter ouvido falar sobre o
Grande Dilúvio durante sua infância, como mostrado
na Bíblia. Um capítulo do livro de Gênesis descreve
como um Deus vingativo pune a humanidade, literalmente inundando de água a superfície da Terra, e
extinguindo a maioria da vida no planeta, durante 40 dias e noites
de tempestades ininterruptas. Aqueles que sobreviveram faziam
parte de um pequeno grupo divinamente escolhido e liderado por
um homem justo chamado Noé, que levou sua família e um macho
e uma fêmea de cada espécie terrestre para um barco ou arca que ele
mesmo construíra, para sobreviver à provação do cataclismo. Muitas
pessoas acreditam tão fortemente nos antigos textos bíblicos, que
aceitam o Grande Dilúvio como sendo verdade. Já os leitores mais
pragmáticos podem se perguntar onde esse dilúvio teria ocorrido e,
também, como um evento desses poderia ser meteorologicamente
possível. A Bíblia, claro, não fornece as respostas.
O mito do dilúvio não é propriedade de apenas um texto religioso ou de um sistema específico de crenças. Ele surge em várias
culturas, sempre como uma narrativa simbólica, na qual um grande
Coleção Biblioteca UFO © 2017
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dilúvio é enviado por uma divindade, ou divindades, para destruir
a civilização, em um ato de vingança divina. Paralelos são sempre
traçados entre as águas do dilúvio citadas nesses mitos, e as águas
primitivas encontradas em alguns mitos sobre a criação, porque as
águas do dilúvio são descritas como uma medida necessária para a
limpeza da humanidade, em sua preparação para o renascimento.
A maioria das histórias sobre o dilúvio também possui um herói,
o qual luta para garantir o renascimento de seu povo.
O mote do mito do dilúvio se espalha por várias culturas,
como visto nas histórias das grandes inundações na Mesopotâmia, nos Puranas, antigos textos da Índia, no mito de Deucalião,
na Grécia, nas coletâneas dos povos Quiché e Maia na América
Central e também na cultura do povo Muisca, da Colômbia,
na América do Sul. Na verdade, há histórias orais tracionais
relativas a esse assunto desde a Antiguidade, inclusive entre
o povo da Suméria, Babilônia, Alemanha, Irlanda, Finlândia,
os Massais africanos, Egito, Índia, Turquestão, China, Coreia,
Malásia, Laos, Austrália, Polinésia, e entre os nativos das três
Américas, apenas para citar alguns.
O Catastrofismo é a teoria que diz que a Terra foi afetada, no
passado, por um evento ou eventos rápidos, breves e violentos, cujo
escopo, provavelmente, foi mundial. O paradigma dominante na
geologia moderna chama-se Uniformitarismo, às vezes chamado
de Gradualismo, no qual lentas mudanças incrementais, por exemplo, a erosão, criaram a aparência da Terra. Essa visão prega que o
presente é a chave para o passado e que todas as coisas continuam
hoje como eram antes, desde o começo do mundo. Recentemente,
tem se desenvolvido uma visão mais inclusiva e integrada dos
eventos geológicos, mudando o consenso científico e levando-o
a aceitar alguns eventos catastróficos no passado geológico.
Essa visão sustenta que houve, no passado remoto, eventos repentinos e violentos, por exemplo, grandes inundações
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e a rápida formação de grandes cadeias montanhosas como o
Himalaia e os Andes. Plantas e animais que viviam nas partes
afetadas pelas mudanças frequentemente morriam, de acordo
com as afirmações do cientista francês do século XIX, George
Cuvier. Então, novos animais e plantas chegavam de outras
áreas. Como resultado, os registros fósseis daquelas regiões
mostram mudanças abruptas nas espécies locais.
As explicações de Cuvier eram baseadas somente em evidências científicas e nada nas interpretações bíblicas. Seu objetivo
era explicar os padrões das extinções e a sucessão de mudanças na
fauna que ele e outros colegas observavam nos registros fósseis.
Enquanto ele especulava que a catástrofe responsável pelas extinções
mais recentes na Eurásia poderia ser o resultado da invasão do mar
nas áreas mais baixas — devido ao derretimento do gelo no final da
última Idade Glacial — ele jamais fez qualquer referência ao dilúvio
de Noé. E nem qualquer referência à criação divina como sendo o
mecanismo pelo qual o repovoamento ocorreu após o evento de
extinção. Na verdade, Cuvier, influenciado pelo Iluminismo europeu
e pelo clima intelectual da Revolução Francesa, evitou especulações
espirituais e metafísicas em seus escritos científicos.
O cientista acreditava que os registros estratigráficos ou as
camadas de depósito indicavam que houvera vários eventos catastróficos — que em sua visão eram apenas eventos naturais —
entre longos intervalos de estabilidade da vida na Terra. E isso o
levou a acreditar que o planeta tivesse milhões de anos de idade.
A afirmação claramente se chocou com a principal argumentação
religiosa da época, que dizia que o planeta que todos nós habitamos
tinha, apenas, alguns milhares de anos de idade.
Já na Inglaterra, onde a teologia natural foi muito influente durante o começo do século XIX, um grupo de geólogos que incluía William Buckland e Robert Jameson interpretou o trabalho de Cuvier de maneira muito diferente. Jameson
Coleção Biblioteca UFO © 2017
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traduziu para o Inglês a introdução que Cuvier escrevera para
uma coleção dos seus trabalhos sobre fósseis de quadrúpedes,
na qual discutia suas ideias sobre extinções catastróficas, sob
o título Teorias da Terra. Jameson acrescentou longas notas
editoriais à tradução, nas quais explicitamente unia as mais
recentes teorias de Cuvier ao dilúvio bíblico, o que tornou o
ensaio extremamente popular nos países de língua inglesa.
Já Buckland, que passou boa parte do começo de sua carreira tentando provar a realidade do dilúvio bíblico por meio de
evidências geológicas, citava frequentemente o trabalho de Cuvier
para referendar suas ideias. Isso apesar do fato de o francês sugerir
que houvera uma inundação com extensão geográfica limitada e de
longa duração, e de que Buckland, para se manter consistente com
as citações bíblicas, advogar uma inundação universal, de curta
duração. Depois de algum tempo, o inglês abandou sua procura
por provas geológicas em favor da teoria da glaciação proposta por
Louis Agassiz que fora, ainda que por breve período, um aluno de
Cuvier. Como resultado da influência de Jameson, Buckland e de
outros advogados da teologia natural, o debate sobre o Catastrofismo no século XIX ganhou colorações religiosas na Grã-Bretanha,
o que não acontecia em outros locais.
Explicações uniformitaristas para a formação das rochas
sedimentares e para o entendimento da longa extensão do tempo
geológico ou tempo profundo, como o conceito passou a ser
conhecido, foram encontradas nos escritos de James Hutton —
pesquisador que às vezes é chamado de pai da geologia — já
no fim do século XVIII. O geólogo Charles Lyell usou as ideias
de Hutton para construir sua teoria durante a primeira metade
do século XIX, adicionando a elas observações para apoiar a
teoria uniformitarista de que as características da Terra foram
construídas pelo mesmo processo geológico que podia ser observado no presente, agindo gradualmente em um período imenso
20
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Segundo a literatura, esta seria uma das versões de como teria sido a Arca de
Noé, remanescente do aludido Dilúvio em épocas ancestrais

de tempo. Lyell apresentou suas ideias na edição da influente
obra Princípios da Geologia, publicada em três volumes entre
os anos de 1830 e 1833, na qual desafiava as teorias sobre cataclismos mundiais propostas pelos catastrofistas.
Entre 1850 e 1980, a maioria dos geólogos endossou o uniformitarismo, em que o presente é a chave para o passado, e o gradualismo, segundo o qual mudanças geológicas ocorrem lentamente
em um longo período de tempo, e rejeitou a ideia de que eventos
catastróficos tiveram qualquer papel significante na formação da
superfície da Terra. Ao invés disso, eles acreditavam que a superfície
do planeta havia sido moldada pela ação de longo termo de forças
como o vulcanismo, terremotos, sedimentação e erosão, as quais
podiam ser observadas em ação ainda hoje. Em parte, a rejeição
dos geólogos estava embasada na noção de que os catastrofistas do
Coleção Biblioteca UFO © 2017
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século XIX acreditavam que Deus estava pessoalmente envolvido
em determinar a história de nosso planeta.
Na década de 50 do século passado, o psiquiatra Immanuel
Velikovsky propôs a hipótese catastrofista em vários livros controversos que se tornaram muito populares, sendo o mais famoso
deles a obra Worlds in Collision [Mundos em Colisão, McMillan,
1950]. Velikovsky postulava que o planeta Vênus é, na verdade,
um antigo cometa que foi ejetado pelo planeta Júpiter e que subsequentemente, há 3.500 anos, teve duas catastróficas passagens
perto da Terra, com 52 anos de intervalo entre elas. Mais tarde,
Vênus teria interagido com Marte que, por isso, colidiu várias
vezes com a Terra até o ano 687 a.C., quando, então, os planetas
teriam se assentado em suas órbitas atuais. O autor usou essas
teorias para explicar as pragas do Egito, as referências bíblicas
ao fato de o Sol ter ficado parado no céu por um dia inteiro, como
diz o livro de Josué em 10:12 e 10:13, e até o afundamento de
Atlântida. Como o leitor bem pode imaginar, os cientistas rejeitaram veementemente as teorias de Velikovsky.
Quase 50 anos depois, os autores D. S. Allan e J. B. Delair
publicaram o livro Cataclysm! [Cataclismo!, Bear & Company,
1997]. Utilizando-se de ferramentas analíticas mais contundentes,
os autores olharam as teses de Velikovsky, as reexaminaram e propuseram sua própria teoria. Como o psiquiatra, eles acreditavam
que as lendas e os mitos eram, na verdade, relatos de testemunhas
oculares de eventos celestes, e além de citarem os mesmos exemplos
que o autor anterior, acrescentaram mais alguns que Velikovsky
desconhecia. A partir da pesquisa que fizeram, os autores concluíram que um fragmento advindo da explosão de uma supernova
entrou em nosso Sistema Solar por volta de 9500 a.C. O fragmento,
chamado pelos autores de Phaeton-Marduk, teria colidido com
uma das luas de Netuno, dando origem a Plutão. Em seguida,
o fragmento teria empurrado uma das luas de Saturno, Quíron,
22
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para longe, tornando-o o menor planeta de nosso Sistema Solar.
Quíron foi descoberto em 1976 pelo astrônomo Charles T. Kowal
e situa-se no Sistema Solar externo. Em seguida, Phaeton-Marduk
teria causado a fragmentação do planeta Tiamat.
Segundo os autores, os fragmentos de Tiamat formaram o
cinturão de asteroides que existe entre Júpiter e Marte, e uma de
suas luas, Kingu, teria passado a orbitar o fragmento da supernova.
Phaeton-Marduk, então, se aproximou da Terra, perturbando a
rotação de nosso planeta, porém nosso campo gravitacional teria
despedaçado Kingu e seus pedaços caíram sobre a Terra. Todos
esses distúrbios, combinados, teriam ocasionado o Dilúvio. Phaeton-Marduk também teria perturbado o planeta Vênus, virando-o de
cabeça para baixo, mudando a direção de sua rotação. Em seguida,
o fragmento finalmente caiu no Sol.
No livro, os autores apresentam informações que descrevem
grandes extratos geológicos compostos por fragmentos de ossos e de
plantas misturados, lagos cujos leitos lembram crateras que teriam
se formado pelo impacto de grandes meteoritos, além de outras
anomalias geológicas. Segundo Allan e Delair, “Muitas pessoas sem
dúvida viram os grandes edifícios antediluvianos, grandes navios,
inclusive arcas, sistemas de irrigação, cerâmicas, utensílios metálicos e armamentos que foram mencionados em tradições de vários
povos, que especificamente diziam que nada havia sido desenhado
por eles”. E os autores, que datam o desastre do Phaeton em 11.500
a.C., propõem a seguinte questão: “Há evidências sólidas de que
essas criações existiam antes do desastre?”
Neste livro nós vamos explorar muitos trabalhos megalíticos
ancestrais, especialmente aqueles situados no Peru, Bolívia, Egito e
Líbano, que desafiam as explicações padronizadas da arqueologia.
Esses megalitos podem ser os remanescentes de grandes civilizações altamente tecnológicas que existiam em nosso planeta antes
dos eventos catastróficos descritos por Allan e Delair.
Coleção Biblioteca UFO © 2017
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E, também, vale colocarmos as seguintes questões: aqueles que apontam o final da Idade do Gelo como causa dos cataclismos, levaram em conta os repetidos impactos cósmicos e
suas resultantes convulsões no planeta? Eles levaram em conta
especificamente a provável deformação da superfície da Terra?
Levaram em conta a possível mudança dos continentes e oceanos por causa dos efeitos do dilúvio e a consequente alteração
na inclinação do eixo terrestre desencadeados pela passagem
do Phaeton? Lembrando ao leitor que o eixo do planeta era
vertical e agora se inclina a 23,5°. E, por fim, perguntamos:
será que levaram em conta a probabilidade de que as pessoas
remanescentes das culturas desconhecidas, que sobreviveram
ao dilúvio de 12 mil anos antes ajudaram na subsequente recuperação da sociedade humana?
A candidata óbvia à civilização avançada anterior
ao Egito, Suméria e Vale do Indo é, claro, a Atlântida.
Neste livro não falaremos especificamente sobre isso, mas
há milhares de livros e outras produções sobre o assunto
que poderão ser consultados pelo leitor. Entretanto, uma
pequena provocação à ideia de que a Terra não tenha sido
sempre um planeta estável vem, justamente, dos escritos
de Platão. Em Timeu, um de seus famosos Diálogos, Platão
registra a discussão entre o estadista grego Sólon e um
sacerdote do Egito. Diz o registro:
“Vocês, gregos, são todos crianças. Vocês não têm
crenças enraizadas na velha tradição e nem um conhecimento amadurecido pela idade. E a razão é essa. Houve, e
ainda haverá, muitas calamidades diferentes para destruir
a humanidade, as maiores delas por fogo ou água e as menores por vários outros meios. Vocês se lembram de apenas
um dilúvio, quando na verdade foram muitos”.
24
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Este é o texto maia conhecido como Codex de Dresden, de fundamental importância arqueológica para o entendimento daquela antiga cultura

Quais poderiam ser essas calamidades às quais o sacerdote
egípcio de Platão se referia? Há muitas evidências vindas de várias
disciplinas científicas que demonstram que um massivo objeto
cósmico, provavelmente oriundo de uma supernova, passou nas
proximidades da Terra no ano de 9500 a.C. Esse evento causou
um cataclismo mundial de proporções imensas, incluindo uma
dramática mudança na superfície do planeta, poderosas atividades vulcânicas, megatsunamis, submersão de massas de terra em
algumas regiões e extinção em massa de animais e de humanos.
Em relação a isso, é de vital importância se observar que
muitos dos efeitos biológicos e geológicos previamente atribuídos aos hipotéticos movimentos das geleiras durante a glaciação,
não poderiam ser causados pelo lento movimento do gelo. Eles
foram, na verdade, resultado de um rápido e vasto deslocamento
Coleção Biblioteca UFO © 2017
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