
 

    PERGUNTA: - Porque motivo se   

faz necessária tamanha revolução 

na Terra? 

    RAMATÍS: - O acúmulo de 

resíduos e da substância mental 

deprimente, originado do 

desequilíbrio das paixões humanas 

ou da inversão dos valores 

espirituais, afeta a aura astro-

etérica do orbe e chega produzir 

modificações perigosas a sanidade 

corporal, ao reino vegetal e 

mesmo aos alimentos e líquidos, 

ocasionando  enfermidades 

estranhas e envenenando, pouco 

a pouco, a vida no mundo. E a 

Terra já principia a exalar 

magnetismo deteriorado; é 

preciso, portanto, que se processe 

a necessária limpeza tantas vezes 

processada em outros planetas 

que se encontravam nas atuais 

condições terráqueas. Essa aura 

magnética, corrompida já se 

estende além dos limites da 

precisa segurança etérica, e 

transmite influencias perniciosas 

aos mundos adjacentes, que se 

registram na forma de 

“malignidade astrológica”. Daí a 

necessidade da limpeza da Terra 

pela Técnica Sideral, que 

providencia então a obsorção dos 

fluídos opressores por outro orbe 

mais primitivo.(Pag.292/293Cap.XVI:  

A Higienização da Terra, suas futuras....) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PERGUNTA: - De que modo se 

acumulam na Terra essas 

substâncias deletérias? 

    RAMATÍS: - Esse acumulo 

nocivo é produzido pelo 

desregramento mental das 

criaturas, cada vez mais 

insaciáveis nas suas paixões e na 

realização de objetivos daninhos á 

harmonia da vida e à educação do 

sentimento. O homem 

desenvolveu demasiadamente o 

intelecto, descuidando-se de 

purificar o seu sentimento; 

 

 

 

 

 

 

 

tornou-se um sábio perigoso, 

antes de se transformar num 

homem bom! Abandonado o 

raciocínio equilibrado, sereno e 

construtivo, tornou-se um 

instrumento vivo de guerra, a 

produzir verdadeiros bombardeios 

mentais, na forma de cólera, 

irritação, crueldades, violências, 

ciúmes, orgulho, perfídia e 

perversão moral! Devido a esse 

modo brutal de pensar e agir, a 

atmosfera da Terra está invadida 

por verdadeiras armas psíquicas, 

que detonam explosivos mentais e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perturbam o eterismo que envolve 

a consciência etéreo astral do o 

orbe; é um continuo metralhar 

pernicioso, um dardejar de raios 

fulminantes e nocivos, criando 

inextricável floresta de sargaços 

viscosos, formadas pelos detritos 

produzidos pelos pensamentos 

impuros! 

 

“O trecho da carta de Brendan 

Roberts, de Whithernsea, 

Inglaterra, na revista TIME, 

lembrou-nos das palavras do 

profeta ISAIAS, que no velho 

Testamento da Bíblia, já dizia:     

“A Terra está contaminada por 

causa dos seus moradores” E, em 

1948, parece que Ramatís já 

tinha lido as últimas noticias dos 

jornais e revistas da época, 

falando dos “assassinos 

Invisíveis”. 

 

TIME, OCTOBER 3, 1994 

The Killers All Around 

Doenças que a medicina 

considerava controladas, voltam, 

resistem aos antibióticos, matam. 

E micróbios desconhecidos 

irrompem no mundo inteiro. 

O que ela tem nas mãos é pior que 

uma bomba nuclear. São amostras 

de vírus capazes de matar milhões 

de pessoas no mundo inteiro.    (1) 

RAMATÍS 
“A vossa medicina esgota-se para debelar a multiplicade 

de doenças inexplicáveis, de terminologia brilhante,  

mas incuráveis;  

estranhas epidemias eclodem bruscamente, e vírus 

desconhecidos teimam em semear novos 

surtos patológicos, substituindo continuamente 

as enfermidades que são vendias” 
(pagina 39 – capítulo I – Os tempos são Chegados!) 

 

Mas qual é a causa de 

toda essa tormenta?  

Por que essa 

proliferação de 

doenças? 



 

     17 de setembro de 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pesquisadores da área médica 

estão cada vez mais espantados 

com o surgimento de novos vírus 

que se espalham pelo planeta e, 

com a volta de bactérias que 

consideravam controladas, como a 

da tuberculose, que agora resiste 

aos antibióticos e mata com força 

redobrada. O mundo dos 

micróbios  aprendeu a lidar com 

os remédios descobertos pelos 

homens, e os desafia, ameaçando-

os com as Catástrofes do 

Apocalipse. Os maiores assassinos 

da Terra agora não são mais os 

terroristas, nem quem pode 

apertar o botão da bomba. Os 

assassinas estão em volta. No 

próprio ar que respiramos, como 

demonstra a última reportagem 

de capa da revista TIME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tradução: Os assassinos de volta 
“Estarão os vírus e bactérias da 
Mãe Natureza movendo-se para 
proteger a Terra dos excessos de 
um dos seus mais perigosos 
descendentes?” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A vibração do ódio destrói 
o corpo humano, que foi 
feito para vibrar na Lei do 
Amor” 
Se o mundo já soubesse disto.............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa visão ampla e futurística 

dos fatos, desde os anos 50, 

Ramatis, vem alertando em sua 

obra, sobre acontecimentos 

dramáticos, eventos 

grandiosos, que  vemos 

confirmados constantemente e 

registrados nos meios de 

comunicação pelo mundo afora 

e que hoje assistimos 

estarrecidos. 

 

No século passado, as imagens 

orientadas por Ramatis e  

captadas pela sensibilidade 

mediúnica de Hercílio Maes, 

dão conta tanto do 

desenvolvimento tecnológico 

alcançado quanto ao que se 

refere às mazelas da 

coletividade humana, ainda 

inconsciente da verdadeira 

condição do Espírito Imortal. 

Pela sua realidade, estes fatos, 

se constituem num chamado 

urgente de reflexão global, 

aviso sobre os rumos que a 

atual Humanidade vem 

tomando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
SAÚDE PÚBLICA  

EPIDEMIA DE 
AIDS NO 
BRASIL 
Dráuzio Varella 

Em 1981, quando foram 
detectados os primeiros cinco 
casos de homossexuais de 
classe média alta com Aids na 
Universidade da Califórnia, 
ninguém poderia imaginar que 
estava emergindo uma das 
epidemias mais devastadoras 
da história da humanidade. 

Segundo a OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde), já morreram 21,8 
milhões de pessoas por causa 
da doença e há 36,1 milhões 
de portadores do vírus 
espalhados pelo mundo. 
Cerca de 90% destes vivem 
em lugares pobres. 

 

 

A Nova 
Epidemia 
Você sabia que, neste instante, 
estamos em meio a uma 
epidemia que já é pelo menos 
100 vezes mais predominante 
que a temida epidemia de 
poliomielite dos anos 50? A 
maioria das pessoas não sabe  

 

 

 

 

 

 

disto. Esta ignorância ilustra: o 
caráter de novidade desta 
doença; as baixas expectativas 
que temos em relação à saúde 
humana; e a atomização da 
comunidade que transformou a 
doença em uma questão 
privada. 

O mito de ascensão nos faz 
pensar que a tecnologia já 
conquistou quase todas as 
grandes epidemias virais que 
um dia nos fizeram reféns. Ah, 
sim, ainda há algumas poucas 
doenças virais que ainda não 
sucumbiram, mas no geral nós 
exterminamos as mais terríveis 
doenças fatais. E com a 
pesquisa contínua, as doenças 
remanescentes como a gripe, a 
AIDS e mesmo o resfriado 
comum irão eventualmente 
sucumbir ao mesmo programa 
de vacinação que exterminou a 
pólio, a difteria e a varíola....... 
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Epidemia do 
ebola na 
África  
Ocidental está  

 

 

fora de 
controle

Ebola já infectou 
759 pessoas e 
provocou a morte 
de 467 neste ano.
O vírus mata até 
90% dos pacientes e 
se espalhou por três 
países da África.

�

fora de 
controle 

Ebola já infectou 
759 pessoas e 
provocou a morte 
de 467 neste ano. 
O vírus mata até 
90% dos pacientes e 
se espalhou por três 
países da África. 

 

� A epidemia do ebola 
está preocupando os 
moradores da África. A 
epidemia atual é a mais 
grave desde 1976, 
quando o vírus foi 
descoberto. Só este ano, 
o ebola já infectou 759 
pessoas e provocou a 
morte de 467. O vírus 
mata até 90% dos 
pacientes e desta vez já 
se espalhou por três 
países da África. 

 

 

 



Brasil 

vive risco de 

epidemia de 

Chicungunya, com 

17 casos 

confirmados 

Doença que vem da África tem. 

sintomas parecidos com os da 

dengue, com dores mais fores 

pelo corpo 
POR ROBERTA JANSEN 

04/07/2014 
6:00/ATUALIZADO 

05/07/2014 17:38 

 

 

 

 

 

 

RIO - A doença é parecida com 
a dengue, mas muito mais 
dolorosa. Trata-se da febre 
Chicungunya, originária da 
África, responsável por severas 
dores nas articulações que 
podem perdurar até por anos 
após a fase aguda da infecção. 
Dezessete casos já foram 
registrados no Brasil — 
aparentemente todos de pessoas 
que contraíram a enfermidade 
no exterior —, e especialistas 
acreditam que a deflagração de 
uma nova epidemia é inevitável. 
O vírus é transmitido pelos 
mosquitos AIDS aegypti e 
Aedes albopictus, os mesmos 
responsáveis pela propagação 
da dengue. 
A febre foi detectada pela 
primeira vez em 1952, na 
fronteira da Tanzânia com 
Moçambique. A doença se 
espalhou por várias regiões da 
África e da Ásia, e, atualmente, 
há surtos cíclicos em 
aproximadamente 40 países, de 
acordo com dados da 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Em dezembro passado, 
no entanto, a infecção foi 
registrada pela primeira vez nas 
Américas e vem se 
disseminando com muita 
rapidez: já foi reportada em 30 
nações da região. No 
empobrecido e castigado Haiti, 
onde o Brasil mantém um 
contingente de militares, a 
epidemia está completamente 
fora de controle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosso objetivo 

é o de resgatar 

e apresentar 

estes registros 

históricos e 

atuais, 

comprobatórios 

da Conexão de 

Profecias, 

iniciando hoje 

uma série de 

publicações nas 

mais diversas 

áreas do 

conhecimento... 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pesquisa elaborada por: 

Vincent Martins da Silva 
 


