
Quem e Xenu? 

 

Vou lhe contar uma história. Está sentado? Certo, vou começar.  

 

Era uma vez (75 milhões de anos atrás, para ser mais preciso) um comandante extraterrestre 

chamado Xenu. Xenu estava no comando de todos os planetas nessa parte da galáxia incluindo 

nosso próprio planeta Terra, só que naquele tempo era chamada de “teegeeack”.  

 

Mas Xenu tinha um problema. Todos os 78 planetas 

que ele controlava eram superpovoados. Cada planeta 

tinha na média 178 bilhões de pessoas. Ele queria se 

livrar de toda superpopulação, então ele formulou um 

plano. 

 

Xenu tomou controle total, com ajuda de renegados, 

para defender as pessoas boas e os oficiais leais. Então 

com ajuda de psiquiatras ele chamou bilhões de 

pessoas para inspeção de imposto de renda, mas ao 

invés disso eles receberam injeções de uma mistura de 

álcool e glicol  para paralisa-las. Elas foram 

mandadas para o espaço em aviões que se pareciam 

muito com DC8s (só que tinham motores de foguetes ao 

invés de hélices). 

 

Esses aviões espaciais DC8s viajaram até o planeta Terra onde as pessoas paralisadas foram 

amontoadas em volta dos pés de vulcões em centenas de bilhões. Quando terminaram de se 

amontoar, bombas-H foram colocadas dentro dos vulcões. Xenu então detonou todas as bombas-

H ao mesmo tempo e todos foram mortos.  

 

E a história não termina aí.  Já que todos têm uma alma (chamada “thetan” nessa historia), você 

teria que dar um jeito de evitar que as almas voltassem. Então enquanto as centenas de bilhões de 

almas voavam levadas pelos  ventos  nucleares ele tinha armadilhas eletrônicas especiais que 

capturavam as almas em feixes eletrônicos.  

 

Depois de capturar todas as almas ele as empacotou em caixas e as levou para enormes  cinemas. 

Lá, todas as almas tinham que passar dias vendo filmes especiais em 3D que lhes diziam como a 

vida deveria ser e várias outras coisas confusas. Nesse filme, lhes eram mostradas falsas figuras, 

e lhes diziam que eram Deus, o Diabo e Cristo. Na historia esse processo se chama “implante”. 

 

 

Quando os filmes acabaram e as almas saíram dos cinemas, elas começaram a se grudar umas as 

outras porque como haviam todas visto o mesmo filme elas  pensavam que eram a mesma pessoa.  

 Elas se juntaram em grupos de alguns milhares. Agora, porque havia poucos corpos vivos 

sobrando, elas se agruparam e habitaram esses corpos. 

 

 



Quanto a Xenu, Oficiais Leais finalmente o derrotaram e o trancaram em uma montanha em um 

dos planetas. Ele é mantido lá por campos de força movidos por uma bateria eterna e Xenu ainda 

esta vivo ate hoje.  

 

Este é o fim da historia. Então hoje em dia todos estão cheios de conjuntos de almas chamados 

“corpos de thetans”. E, se você quer ser uma alma livre então nós temos que remover todos esses 

“corpos de thetans” e pagar muito dinheiro para fazê-lo. E a única razão pela qual as pessoas 

acreditam em Deus ou Jesus Cristo é por causa do filme que viram ha 75 milhões de anos.  

 

Então o que você achou dessa historia? 

 

O quê? Você achou essa história estúpida?  

 

Nós também. Infelizmente essa estúpida história é o centro de uma crença conhecida como 

Cientologia. Se as pessoas soubessem dessa história então a maioria nunca teria se envolvido com 

ela. Essa história somente é contada quando se chega a um de seus níveis conhecido como OT III. 

Você precisa pagar muito dinheiro para chegar a esse nível, e para passar por ele (ou você precisa 

trabalhar duro para a organização recebendo um salário extremamente baixo para muitos anos). 

 

Estamos lhe contando essa história como um aviso.  Se você se envolver com Cientologia 

queremos que o faça com os olhos abertos e completamente consciente de que tipo de materiais 

ela contem.  

 

A maioria dos Cientologistas que 

trabalham em seus centros de Dianéticas, 

chamadas também de “igrejas” da 

Cientologia não sabem dessa história até 

que alcancem esse mais elevado e 

avançado nível. Os que a conhecem são 

forçados a manter segredo e não contar a 

ninguém que esteja se juntando à 

Cientologia.  

 

 

 

 

Agora que você leu isso você conhece o 

grande segredo deles. Mas nao permita 

que isso te desecoraje a se juntar a eles.  
 

www.xenu.net  
 

 

 

* Dianetics e Scientology sao marcas registradas do Religious Technology Center Esse documento nao esta de nenuma forma conectado a essa organizacao.  

 
 
Parte da primeira parte do secreto documento OTIII na caligrafia do próprio Ron 

Hubbard.  

 

 

 


