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APÊNDICE

As listas de discussão e os sites na internet tem aberto espaço para a
divulgação de grandes trabalhos, que outrora não tinham esta opção .

Como a grande rede (internet) é muito dinâmica, e a oferta de informação
muito grande, muita coisa deixa de ser vista, e o que é pior, muito deixa de
existir, seja pelo fechamento de sites, seja pela forma não acumulativa do
trafego de informações nas listas de discussão .

Parte desses grandiosos trabalhos são extensos, se apresentam em várias
páginas, resultado de dedicadas pesquisas, longas digitações e árduas
traduções .

Apesar de alguns desses textos não poderem ser considerados como
documentos, não deixam de ser interessantes fontes de leitura, e que de
alguma forma irão auxiliar na busca pelo descobrimento dos misterios que
envolvem o fenomeno ufo .

Estes trabalhos são elaborados não só por personalidades da comunidade
ufológica, mas também por muitos anônimos de igual valor, assim o ND
UFO - Núcleo de Divulgação Ufológica, compila e disponibiliza de forma
gratuita alguns destes trabalhos no formato de mini livros, para que possam
ser consultados no futuro, pois entendemos que o conhecimento se torna
maior quanto mais ele é compartilhado .

Esta obra está sediada em web site para livre reprodução, desde que a
distribuição seja feita de forma gratuita .

Assim desejamo-lhes uma boa leitura .

Carlos Airton .              .
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não existe razão para se sentirem amedrontadas. Se nós tencionamos 
disponibilizar mos informações que estariam disponíveis para todas as pessoas
deste controverso planeta por que o inferno tentaria ameaçá lo para silenciá la?
Isto é tão ridículo mas deixe como está. Pare de assassinar, ridicularizar e destruir
pessoas aterrorizando as. Esta é a minha perspectiva e estou convicta que também
David Icke e obviamente o senhor pensem da mesma forma. Eu não sinto mais
medo. Esta 4poca em que conversemos adquirimos uma conscientização global 
acerca desta matéria. Obrigado Martin, muito obrigado, eu gostei desta entrevista.
 
 Martin: Certíssimo Credo. Muito obrigado.
 

Janglada ‘we aren’t alone’       
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que eu acredito, senhor, e o que eu sustento at4 o meu ultimo suspiro.
 
Martin: E esse é um estimo lugar para terminar esta entrevista com este pensamento
neste texto. Agora, deixe me dizer a você, desde 1974 eu tenho visto muitas,
muitas espaçonaves próximas (não em seus interiores e nem por abdução)
Eu tenho experienciado nas montanhas do sul do Oregon o que eu como sendo
pegadas de   um Pé Grande.....

 Credo Mutwa: Ah Ah!
 
Martin: .....por um rio onde eu estava acampado. Eu escutei o Pé Grande nas
montanhas naquela noite. Eu escutei seus gritos.....
 
Credo Mutwa: Ya Ya! Você viu’?
 
Martin: ......de uma montanha a outra. Existem coisas que eu tenho vivenciado.
Eu sei que estas coisas são verdadeiras
 
Credo Mutwa: Sim, senhor. Eu então falo para um companheiro guerreiro e digo
“Que nós venceremos esta batalha”,   como a elite das forças armadas Americanas
costumavam falar durante a Segunda Guerra Mundial.
 
Martin: Sim e durante a Guerra do Vietnam.
 
Credo Mutwa: Nós venceremos, venceremos mas os c@ticos devem parar de
caçuar e os ingênuos devem parar de chamar esses extraterrestres de deuses.
Somente existe Um deus e para ele ou ela deus é o único que nos criou e nenhum
impostor pode vir de algum outro lugar ocultando se de nós para beber o sangue
de nossas crianças. Amém, senhor.
 
Martin: Sim, certamente. Credo, sabe que estou gostando muito do que você tem
feito e a coragem que você tem tido de falar tudo isto francamente. No passado eu
guardei essas coisas e este 4 o momento para se dizer a verdade. E para aqueles
que não acreditam ou até mesmo consideram isto como possibilidades, bem, isto
O muito ruim.

Credo Mutwa: Exatamente e também para confrontar pessoas com o fato de  que
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INTRODUÇÃO

África, continente exótico e esquecido, somente lembrado pelas imagens
de safáris, e sua bela fauna, ignorado mais ainda quando o assunto se
refere a África Negra .

Mas o fenômeno ufo não conhece o preconceito, se manifesta
principalmente entre as camadas sociais mais isoladas e humildes,
procurando sempre ambientes e ocasiões reservadas, e a África é assim
um cenário perfeito para este fim .

E na longínqua África do Sul, o Shaman Zulu Credo Mutwa, através de
uma entrevista concedida a Rick Martin, viabilizada por David Icke, e
traduzida para o português e divulgada no Brasil por Júlio Anglada, conta-
nos a fantástica e terrível historia de contatos do povo africano com
malignos alienigenas reptilianos .

Carlos Airton .

Credo Mutwa - by. David Icke
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Credo Mutwa: Sim. Por favor, senhor, existe esperança! Observe, primeiro de
do, existe um deus acima de nós. E este deus é mais verdadeiro do que muitos de
nós acreditamos. Deus não é uma fantasia imaginatória de alguém. Deus não é
algum  sonho criado por homens e mulheres da pré história.
Deus existe, senhor. Mas entre nós e Deus est0o criaturas que dizem ser deuses.
E dessas criaturas devemos livrar nos a fim de aproximar nos de deus. Senhor,
eu tenho vivido uma longa e estranha vida e posso lhe dizer que existe um Deus
e que ele intervém. Entretanto,  nós percebemos deus intervindo tão lentamente,
mas espere: Quem imaginaria há 30 anos atrás alguém se preocupando com o
meio ambiente. Quem colocou esta bondade dentro de n6s? Atualmente, senhor,
as pessoas em todos os lugares do mundo estão posicionadas e lutando pelos
direitos das mulheres e das crianças. Quem inseriu essas ideias em nossas mentes?
NÃO foi o Chitauli nem alguma entidade demoníaca e isto é deus agindo nas
sombras e nos fortalecendo para sermos capazes de resistir a essas perversas
criaturas. Veja, senhor, deus parece trabalhar lentamente em nossos olhos por
que deus vive num período temporal totalmente diferente de nosso. Deus existe.
Deus está ativo. E isto 4 Deus, senhor, que pela primeira vez em nossa existência
está nos conscientizando destas coisas e que neste mundo nós não estamos sozinhos
e que devemos ser solenemente responsáveis por nossas ações de forma que
devemos neutralizar esses seres extraterrestres que por muitos anos tem nos
ludibriado. Os seres humanos nunca tiveram algum verdadeiro progresso, senhor,
por que li existem torças que nos freiam de alcançar o nosso verdadeiro caminho
no universo e digo os Chitaulis, Mantindanes e os Midzimus. Nós devemos frear
estas criaturas super humanas. Eles são parasitas que precisam mais de nós do
que n6s deles. E somente um ingênuo negaria e fato de que nós não somos a
unica espécie inteligente que foi criada nesta planeta. E por toda a África existe
evid0ncias que uma vez existiram gigantes seres humanos que caminharam neste
planeta na época dos dinossauros. Existem pegadas em granito com cada uma
com cerca  de 6 pés por 3 pés de largura de seres humanos adultos, senhor, que
data de milhares, milhões de anos atrás. Para onde que esses seres gigantes foram?
Quem sabe os dinossauros talvez  tenham gerado uma raça inteligente, uma raça
que nos enganou a todos, imaginando que vieram das estrelas quando realmente
pertence a este planeta que vivemos. Mas existe esperança e a esperança 4 muito
brilhante. A criança cristã está’ nascendo em todos nós mas como tudo morre, a
morte da criança de luz (a morte da sua idade antevém a transformação para e
quase cético) está’ criando um grande perigo quando o inimigo est4 desesperado.
O inimiga ludibriará e n6s o conquistaremos no segredo nome de Deus. leso é o
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cabelos naturalmente avermelhados. Acredita se que esses africanos são pessoas
poderosamente  espiritualizadas. Agora na Africa certas pessoas albinas ou
africanas de cabelos avermelhados foram as principais vítimas de sacrifícios
especialmente quando estavam atingindo a maturidade   independentemente do
sexo ser masculino ou feminino.

Martin: Agora quando você foi capaz de avistar interiormente os olhos
dosextraterrestres Greys você disse que aqueles seres eram seres reptilianos?
Disfarçados?

Credo: Sim senhor, exatamente. Eu lhe direi por quê. Existe uma cobra aqui na
Africa do Sul que chama se Mamba.

Martin: Sim, mortífera.

Credo Mutwa: Esta cobra é uma das mais venonosas cobras que você pode
encontrar. Seus olhos são EXATAMENTE como daqueles de um Chitauli e de
um  Mantindane. E também tem a Python, senhor. Os olhos do crocodilo são
muito parecidos com os dos extraterrestres e não parecem tão hipnóticos e
envolventes quanto daquele de um Mamba ou uma Python. Se você puder
imaginar, senhor, os olhos de uma Python aumentado cerca de 10 vezes seu
tamanho, você saberá exatamente como são os olhos de um Chitauli.

Martin: Bem, isto é dito e eu acredito que seja verdade embora seja difícil explicar
de outra forma sendo que existe uma luta entre a luz e a escuridão e o bem e mal
neste planeta.

Credo Mutwa: Sim. Sim, senhor. Sim, senhor.

Martin: Sim, senhor.
Martin: Como sua cultura, como você vê a intervenção de deus através daqueles
que lhe convidam e representam? E todas as coisas devem permanecer
equilibradamente lá e isto inclue o planeta terra   como é em cima também é
embaixo.  Como você vê   pelos muitos leitores, eles podem ler isto tudo que
parece muito assustador e quase desesperançado   e lá certamente está a esperança.
Assim eu gostaria de terminar esta entrevista com uma mensagem de
esperança.                   
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Importante Shaman Zulu e antigo Credo Mutwa

                           Uma rara e impressionante conversa com Rick Martin

Tem sido dito que os antigos nativos de alguma tribo receberam as chaves do
conhecimento. Esta declaração nunca havia sido minuciosamente confirmada
antes após a recente entrevista que eu tive o privilégio de conduzir com o (Shaman)
Zulu“Sanusi” Credo Mutwa agora com quase 80 anos de idade.

Através dos esforços e assistência de David Icke eu fui capaz de manter contato
com o Dr. Johan Joubert que brilhantemente coordenou contato com Credo Mutwa
permitindo assim que a entrevista ocorresse por telefone literalmente a meia
distância do mundo na Africa do Sul. Nós do SPECTRUM gostaríamos de
transmitir nossa profunda apreciação para David Icke e o Dr. Joubert pelos seus
esforços em contatar esta lenda viva. Eu inicialmente ouvi falar sobre Credo
Mutwa há 5 anos atrás sendo que naquela época impossibilitei me em dialogar
com ele por telefone devido habitar numa distante área sem comunicação.
Quando eu soube por David Icke que ele tinha passado algum tempo com Credo
Mutwa e que ele gostaria de conversar com o SPECTRUM, bem,  assim foi
feito. Através da fantástica rede internacional de telecomunicação no dia 13 de
agosto nós tivemos que conduzir uma sessão de entrevista que durou 4 horas! E
não, nós não estamos falando em cancelar isto devido ao tamanho da entrevista.
As palavras que ele nos transmitiu estão completamente inseridas no texto, sendo
nossa  norma   uma questão de respeito para com o apresentador em como um
bom e honesto jornalismo! Credo Mutwa é um homem que David Icke descreve
como sendo: “O mais incrível e sábio homem que tem meu respeito e honra para
chamá lo como meu amigo, um gênio”. Após conversar com Credo ele mudou
seus valores. Eu  gostaria de dizer que quando Credo ainda não era um homem
instruído ele era uma  pessoa capaz de soletrar todas as palavras Zulus ou
Africanas, nomes próprios, etc.

Para aqueles de vocês que talvez possuam escolaridade Africana sentirão que
este nível de informação é mais avançado para suas pesquisas do que para a
média dos leitores logo certos cuidados foram tomados por Credo como sendo
outra face de sua honestidade e exatidão. Se você sente que você tem lido alguma
recente matéria que amplia seus pensamentos e que desafia alguns Valores e
credos esta entrevista

 - 46 -

jovens mulheres e ela é a caçula. A outra é pequena, gordinha e amada   uma
amável garota africana com demarcadas nádegas e seios.
Mas esta garota que está com esta doença é esbelta tendo a pele negra como a de
minha mãe e muito bela até mesmo para os padrões Europeus   eu não consigo
olhar para os olhos desta criança e ver o que eu li lá: com resignação, por quê?
Por Quê?
Se a Aids foi uma doença natural, senhor, eu aceitaria isto por que os homens
devem conviver lado a lado com a doença neste mundo. Mas uma criança em que
você gasta anos criando e educando a sendo repentinamente morta diante de seus
olhos por uma doença fabricada por pessoas perversas assim quero chorar nos
olhos de alguém pelo o que eu tenho visto acontecer. Lamento,  senhor.
Martin: Eu compreendo.

Credo Mutwa: Nós devemos pesquisar esta coisa. Existe uma última questão
que você gostaria de perguntar?

Martin: Sim. Eu gostaria de retornar ao assunto da cidade de cobre por um
instante. Parece que este Jabulon seria equivalente ao que chamamos no ocidente
de Satan? Você diria isto?

Credo Mutwa: Eu acho que sim, senhor. Ele é o líder dos Chitaulis. E como Satan
ele vive numa casa subterrânea onde grandes labaredas estão sempre acesas para
mantê lo aquecido. Por que nos foi dito que depois da grande guerra eles lutaram
com deus quando seus sangues tornaram se frios e assim eles não puderam
permanecer em ambiente frio sendo a razão pela qual eles precisam de sangue
humano e o fogo para mantê los trabalhando onde estão.

Martin: Bem, isto tem sido dito na recente fita de video que David Icke produziu
em que os reptilianos mutáveis mantiveram se camuflados, ocultos,    parecendo
se como humanos devendo ingerirem sangue humano. E existe alguma coisa
aparentemente no gene sanguíneo. Agora, eu não sei o que...........
 
Credo Mutwa: Sim. David Icke conversou um pouco sobre isto comigo, senhor.
Ele me contou isto seguidamente que pessoas aloiradas são sacrificadas pelos
Chitaulis quando disse lhe o que eu sabia sobre a Africa. Veja, senhor, não são
todos os africanos que possuem cabelos negros. Existem africanos que são
considerados santos como homens sagrados. Existem africanos que nascem com
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conduzirá você então a dar um passo além. Como sempre a verdade é mais
estranha do que a ficção.
Assim como a verdade ou partes da verdade que foram reveladas para alguns
de nós que fazemos parte de um grande mosaico isto está sendo transmitido para
cada um de nós para chegarmos á nossas próprias conclusões quanto a Verdade
que outros tem compartilhado conosco. Nós estamos honrados em ter esta
oportunidade para apresentar as experiências e o conhecimento de Credo Mutwa
com você. A impressionante informação apresentada por Credo Mutwa é
certamente um provocante pensamento distante de alcançar suas implicações e
objetivos.
Uma vez que você tenha lido esta informação você compreenderá então por
que existem tentativas para silenciá lo. Similarmente você apreciará
profundamente Credo Mutwa pela sua coragem em vir dizer a verdade
independentemente das consequências. Então sem mais comentários introdutórios
iniciaremos a entrevista.
                          
Martin: Primeiro de tudo, deixe me dizer que é uma honra e um privilégio conversar
com você e eu gostaria de agradecê lo bem como o conhecimento de David Icke
e o Dr. Joubert sem os quais não teria sido possível esta conversa. ossos leitores
estão cientes da existência dos extraterrestres reptilianos mutáveis e que eu gostaria
de discutir com você a respeito especificamente sobre suas presenças, seus líderes,
suas agendas e seus métodos de operação nesta época. Assim a primeira questão
que eu gostaria de perguntar a você é : Você pode confirmar o que fazem realmente
os extraterrestres reptilianos mutáveis que habitam atualmente nosso planeta?
E se eles o fazem, você poderia confirmar isto mais especificamente sobre suas
atuações. E de onde eles vêem?.

Credo Mutwa: Senhor, seu jornal pode enviar pessoas para a Africa?

Martin: Desculpa, você pode repetir?

Credo Mutwa: Seu jornal pode enviar alguém para a Africa no futuro próximo?

Martin: Nós estamos financeiramente incapazes de fazer isto no momento mas
talvez este quadro  reverta se no futuro.

Credo Mutwa: É porque existem algumas coisas que eu gostaria que seu jornal

 - 45 -

está fazendo no útero de uma mulher de 65 anos de idade?
Minha esposa está sofrendo muito e posso perdê la a qualquer momento por que
eu não posso tirá la do hospital. Quem inseriu este objeto em seu útero e por
quê? Eu nunca saberei a resposta, não deste mundo.

Martin: Eu estou muito triste por saber que sua esposa está com câncer.
Eu perdi minha mãe com esta doença no ano passado e sei que é uma luta doloroza.

Credo Mutwa: Sim, senhor, isto mesmo.

Martin: Logo, estou triste em saber que você está passando por este momento
difícil.

Credo Mutwa: Através do treinamento como um guerreiro Zulu dando um passo
como um filho guerreiro nós alcançamos alguma coisa como os
samurais japonezes atingiram que nós chamamos de Kaway que é o guerreiro
do sol. Quando um guerreiro do sol é treinado como eu ele passa por uma terrível
experiência que ele deve suportar a dor causada pelo frio, sangrentas batalhas,
para poder superar sua aflição. E neste momento, senhor, eu aceito o que está
ocorrendo em meu país; sobre o que está acontecendo com o meu povo e com a
minha esposa que também é minha meia irmã. Veja, nós é que convocávamos
um casamento sagrado entre um homem, uma Sanusi, um Shaman e sua meia
irmã. E a esposa que eu estou perdendo é minha meia irmã. Nosso pai é um
homem embora nossas mães fossem diferentes. Você sabe, senhor, eu sinto uma
raiva em saber que a Africa está sendo destruída. Eu sinto, senhor, uma raiva em
saber que meu povo está sendo destruído por forças que quando você as estuda
você descobre que são totalmente extraterrenas. E agora, deixe me dividir com
você a última coisa, por favor, que fará com que seus líderes compreendam por
que eu estou sentindo este remorso agora. Como você sabe, senhor, a Aids está
se espalhando como um silencioso fogo pela Africa do Sul. E no último ano eu
descobri para meu horror que uma das minhas seis crianças que agora, está com
21 anos de idade está infectada com o vírus HIV. Senhor, eu sinto um ódio em
meu coração por nós estarmos permitindo que uma doença extraterrestre se
manifeste nas pessoas vindo de um lugar que desconhecemos sendo uma doença
que qualquer um com um pouco de raciocínio compreenda que foi fabricada em
algum lugar para destruir grande parcela da humanidade. Quando eu fitei nos
olhos de minha filha, senhor, eu senti um calafrio. Eu tenho 2 crianças crescidas,



N
D

 U
fo

 - N
úcleo de D

ivulgação U
fológica

C
R

E
D

O
 M

U
T

W
A

 -
 S

ha
m

an
 Z

ul
u 

   
 <

<
<

>
>

>
>

   
 V

E
N

D
A

 P
R

O
IB

ID
A

 - 9 -

verificasse além de mim. Você tem escutado sobre a cidade chamada Rwanda na
Africa Central?

 Martin: Sim

Credo Mutwa: As pessoas de Rwanda, as pessoas Hutu bem como as pessoas
Watusi afirmam que eles não são as únicas pessoas na Africa que tem relatado
que muitos de seus ancestrais foram uma raça de seres que eles chamavam de
Imanujela que significa “os senhores que chegaram”. E algumas tribos no Oeste
da Africa tais como Bambara também falam o mesmo. Eles dizem que eles
vieram dos céus quando há muitas, muitas gerações atrás uma raça de seres
altamente avançados chegaram,  amedrontando se com algumas criaturas que se
pareciam como humanos que eles os chamavam de os Zishwezi. A palavra
Zishwezi significa o dival ou a criatura glidal que pode voar para o céu ou
através da água. Todos, senhor, tem escutado sobre o povo Dogon na Africa
Ocidental onde todos dizem terem recebido instruções dos  seres normais mas
eles não são   o povo Dogon são especiais   muitos povos na Africa tem declarado
que sua tribo ou seu rei foi inicialmente fundado por uma raça de criaturas
sobrenaturais que veio dos céus. Você ainda está na linha, senhor?

Martin: Oh, sim, bem atento. Por favor continue.

Credo Mutwa: Senhor, eu posso prosseguir mas deixe me trazê lo para conhecer
meu povo, o povo Zulu da Africa do Sul.

Martin: Aceito. Por favor.

Credo Mutwa: O povo Zulu são conhecidos como um povo guerreiro sendo
pessoas que pertenceram ao Rei Shakazulu no último século. Quando você
pergunta aos antropologistas brancos da Africa do Sul o que significa o nome
Zulu  lhe dirão que isto significa “o céu” (sorrindo) e então o Zulu os chamam
auto denominando os de “o povo do céu”. Isso senhor não faz sentido. Na
linguagem Zulu nosso nome para o céu, o céu azul é Sibakabaka. Nosso nome
para o espaço interplanetário é Izulu e o Weduzulu que significa “espaço
interplanetário” e o céu negro estrelado que você vê toda noite também tem a ver
com viagens, senhor. Apalavra Zulu para viagens ocasionais como um nômade
ou um cigano é Izulu. Agora você pode ver que o povo Zulu na Africa do sul
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que alguma coisa acontecerá no dia 9 deste mês 9 9 1999. Eles me disseram que
isto ocorrerá no lago Tititica, um lugar que conheci há quase 2 anos atrás.
                  
Martin: Um lugar muito especial.

Credo Mutwa: Sim, senhor. E então essas pessoas me disseram quando nós
estávamos conversando, senhor, através de um intérprete   que a Africa é o país
onde alguma coisa acontecerá dentre em breve onde será decidido o destino de
toda a  humanidade. E então, nós nos despedimos, senhor, mas essas pessoas
haviam me deixado uma carta que eu ainda não a tinha aberto a poucas horas
depois deles partirem.
E nesta carta, senhor, estava escrito que eu não deveria conversar mais com
David Icke e que uma estranha pessoa chamada Alia Czar me vigiava. Eu não
sei quem é Alia Czar. E eles me disseram   essas pessoas me disseram quando
nós nos encontramos   que eles estavam sob as ordens de um grande senhor
chamado
Melchizedek. E depois que eu li esta carta ameaçadora que me advertia caso eu
conversasse com David Icke e que minha esposa que encontra se acamada com
câncer no hospital morreria se eu o procurasse.
Então comecei a me preocupar. Quem eram essas pessoas?
Mas por já ter estado na America do Sul eu percebi que o Espanhol que eles
pronunciavam era diferente da lingua Espanhola que é falado na America do
Sul. Essas pessoas falavam o Espanhol da Espanha e não o fraco Espanhol da
América do sul. Até então, senhor, esta ameaça me preocupa e talvez eu aponte,
senhor, uma estranha coisa para quem você me enviar para ver por si mesma:
minha esposa está com câncer num grande hospital da Africa do Sul, senhor.
E num dos raios x tirados do útero de minha esposa detectou se um estranho
objeto metálico algo que tem sido um enigma para os médicos. Eu disse para a
minha esposa “quem colocou este objeto que o raio x tem detectado em seu
útero”. Ela me respondeu que ninguém havia tocado ou inserido nada nela. Mas
este objeto, senhor, que é nitidamente observado no raio x e visivelmente marcado
com uma seta foi inicialmente visto numa chapa de raio x vindo a desaparecer
nas duas próximas chapas tiradas e observado na quarta chapa novamente. Eu
estou muito preocupado com isto.
Não importa o que nós pensamos, senhor, existem estranhas coisas acontecendo
neste mundo que requerem investigações e explicações.
O que é este estranho objeto que os médicos não conseguem decifrar e o que ele
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estavam cientes do fato que você pode viajar através do espaço   não pelo céu
como um pássaro   mas você pode viajar através do espaço e os Zulus dizem que
há muitos, muitos milhares de anos atrás lá chegou dos céus uma raça de pessoas
que eram como lagartos, pessoas que conseguiam mudar de aparência á sua
vontade. E pessoas que se casavam com suas crianças para um viagem
(extraterrestre) gerando se assim uma poderosa raça de reis e chefes tribais sendo
que existem centenas de contos de fadas, senhor, no qual um lagarto fêmea assumiu
a identidade de uma princesa humana ao apoderar se de seu corpo casando se
com a princesa Zulu. Todas as crianças das escolas na Africa do sul, senhor,
conhecem a história de uma princesa chamada Khombecansini. Khombecansini
teria se casado com um principe muito atraente chamado Kakaka que significa
“o iluminado”. Um dia enquanto Khombecansini estava catando lenha no bosque
ela deparou se com uma criatura chamado de Imbulu. E este Imbulu era  um
lagarto que possuía um corpo e os braços e pernas de um ser humano e uma
longa cauda. E este lagarto disse para a princesa Khombecansini, “Oh, como
você é linda garota e eu gostaria de ser como você. Eu gostaria de me parecer
como você. Eu posso me aproximar de você?” disse o lagarto Imbulu para a
princesa. E a princesa disse “sim você pode”. E o lagarto que tinha uma história
se aproximou da garota e cuspiu nos seus olhos e começou a transfigurar se. O
lagarto repentinamente mudou  para uma aparência humana e começou a aparentar
se mais e mais como a garota, com esceção de suas pontudas unhas. E ele então
bateu violentamente nela e o lagarto dominou a princesa e removeu todos os seus
braceletes, bolinhas e veste de casamento. Então o lagarto tornou se a princesa.
Agora haviam duas mulheres idênticas no bosque, o lagarto transformado em
mulher e a verdadeira. E a mulher lagarto disse para a verdadeira mulher “agora
você é minha escrava”. Agora  Você me acompanhará para o casamento. Eu
serei você e você será minha escrava, vamos! Ela pegou uma vara e começou a
bater na pobre princesa. E então ela partiu  acompanhada por outras garotas que
eram donzelas noivas de acordo com o costume Zulu e assim ela chegou no
vilarejo do príncipe Kakaka.Mas antes que eles alcançassem o vilarejo o lagarto
transfigurado em princesa teve que fazer alguma coisa na sua cauda que é o que
tinha que fazer de algum modo a mulher transformada para ocultar a sua cauda.
Então ela mandou a princesa tecer uma rede de fibra e colocou sua cauda e
amarrou a apertadamente em si mesma. Ela agora aparentava se como uma
atraente mulher Zulu com grandes nádegas bem demarcadas. E então quando ela
chegou ela tornou se a esposa do príncipe Kakaka quando uma estranha coisa
ameaçou suceder no vilarejo. Todos os leites começaram a desaparecer por que
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cérebros humanos em seus rituais.

Martin: Eles possuem pele?

Credo Mutwa: Eles não possuem pele rosada. Eles possuem pele branca como
papel parecido com certos tipos de cartolina. Suas peles são como isso, e esta é
a pele da cor da escala ao das criaturas répteis. Suas testas são muito largas,
salientes e eles parecem ser muito inteligentes.
Martin: Agora tem sido dito   eu tenho escutado que esses seres são controladores
e desenvolvem se “dividindo e conquistando”.

Credo Mutwa: Sim eles fazem isto, senhor. Eles induzem os humanos a  brigarem.
Eu poderia lhe fornecer diversificados exemplos disto utilizando
algumas linguagens africanas e quanto aos Chitaulis eles induzem os seres
humanos a gladiarem se. Eles gostam que você saiba de suas preferências, senhor?
Eles gostam dos fanáticos religiosos.

Martin: Sorrindo

Credo Mutwa: Aqueles que são devotos religiosos estão muito afinizados com
os Chitaulis.

Martin: Bem, agora eu não posso mais ajudar, mas quero saber se o Chitauli
predomina nos E.U.A devido ao grande número de bases subterrâneas. Somente
nos  E.U.A o número de crianças desaparecidas são tão elevados que o comércio
de escravos brancos não responde aquelas questões.

Credo Mutwa: Sim, senhor, eu concordo. Mas lamento, senhor, mas eu sinto que
isto está ocorrendo na Africa onde alguma coisa muito estranha está para 
acontecer.  Deixe me lhe dizer o que ocorreu comigo recentemente, senhor. Nós
ainda temos algum tempo. Eu não me prolongarei não mais que um minuto.

Martin: Não, não, isso é bom.

Credo Mutwa: Quando eu comecei a conversar com David Icke e foi (quando)
Icke começou a falar a meu respeito na cidade do Cabo, onde eu recebi a visita
de 3 brancos que fingiram ser da América do Sul. Essas pessoas me contaram
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toda a noite a princesa transformada, a falsa princesa desenrolava a sua cauda
para sugar todo o soro de leite por um orifício na ponta de sua cauda. E a sogra
indagou o que significava aquilo? Por que o leite está sumindo? E então ela
disse, “não, eu vi, existe um Imbulu entre nós”. A sogra que era uma esperta
antiga senhora disse “um buraco deve ser escavado na frente do vilarejo e ele
deverá ser preenchido com leite”. E assim foi feito. E então todas as garotas
foram requizitadas a pularem no buraco. Elas pularam uma após a outra. E foi
quando a mutante princesa foi forçada a fazê lo também mas quando ela pulou
sua longa cauda inrrompeu sob a rede de sua saia e começou a sugar o leite
através do orifício e então os guerreiros mataram o lagarto mutante. E assim a
verdadeira princesa Kombecansini tornou se a esposa do Rei dos Reis Kakaka.
Agora, senhor, esta história possue várias versões em si mesma. Por toda a
Africa do Sul entre muitas tribos você descobrirá histórias destas impressionantes
criaturas que são capazes de transformarem se de réptil para um ser humano e
de réptil para qualquer outro animal de sua escolha. E  essas criaturas, senhor,
realmente existem. Não importa por onde você vá pelo sudeste, oeste, leste e
Africa Central, você descobrirá que a descrição dessas criaturas é identica. Até
mesmo entre as tribos que nunca por toda a sua história mantiveram  contato
entre todos eles. Assim existem tais criaturas. De onde eles vem, senhor, eu
nunca soube. Mas eles estão ligados com certas estrelas no céu e uma dessas
estrelas é um grande grupo de estrelas que faz parte da via láctea que nosso povo
chamam na de Ingiyab que significa “A grande serpente”. E existe uma estrela
vermelha, uma estrela avermelhada próxima da ponta desta grande margem de
estrelas que nosso povo chama de Isone/Nkanyamba e eu descobri este nome no
inglês. Isto é a estrela chamada Alpha Centauri em inglês. Agora isto, senhor, é
algo que vale a pena ser investigado.
Por que isto também é o que mais de 500 tribos espalhadas pela Africa que eu
tenho visitado nos últimos 40 ou 50 anos ou mais tem descrito as mesmas
criaturas? Dizem que estas criaturas alimentam se de seres humanos e que eles
numa época desafiaram Deus para guerra por que eles queriam controlar o
universo. E então Deus travou uma terrível batalha com eles que foram derrotados,
feridos e forçados a ocultarem se nas cidades subterrâneas. Eles ocultaram se
em profundas cavernas subterrâneas por que eles sempre sentiam frio. Nestas
cavernas nos foi dito que existem grandes lareiras que são mantidas por escravos,
humanos e escravos zumbis. E é dito também que esses Zuswazi, esse Imbulu
ou qualquer coisa que você prefira chamá los não são capazes de ingerir alimentos
sólidos.

 - 42 -

Masikeng também mais ou menos na mesma época que as 5 crianças brancas
desapareceram.
Em Masikeng 2 professores negros e 2 professoras negras desapareceram em
seus carros para sempre. Mas eu não quero oprimí lo, senhor, com esta terrível
história. Mas permita me lhe dizer uma última coisa: Após o desaparecimento
das 5 estudantes brancas a polícia prendeu um padre, um reverendo de uma
igreja reformada, o reverendo Van Rooyen. Foi dito que Van Rooyen foi o
responsável pelo desaparecimento daquelas indefezas estudantes. E ele tinha sido
ajudado por sua namorada que as esquartejou. Antes que Van Rooyen fosse a
julgamento algo muito estranho ocorreu. Ele e sua namorada foram alvejados
em seu veículo, um caminhão 4x4. Logo após o caminhão parou  uma coisa que
nunca ocorre quando o caminhão circula e então eu soube mais tarde por uma
mulher branca que conhecia Van Rooyen que ele e sua esposa não haviam cometido
este crime como a polícia havia declarado nos jornais. Eles foram
realmente assassinados. Por quê? Por que Van Rooyen foi encontrado com um
tiro em sua têmpora direita sendo que todos que o conheciam sabiam que ele era
canhoto. Então quem assassinou Van Rooyen e sua esposa? Este é um dos grandes
intrigantes mistérios daquela época na Africa do Sul. Existe mais, muito mais
nesta narrativa mas eu não desperdiçarei seu tempo com isto.

Martin: Quando nós estávamos conversando sobre os Greys você comentou sobre
o Chitauli. Você havia descrito sobre os seres reptilianos agora se não me  engano
você os descreveu como seres altos, magros e com grandes olhos e cabeças?

Credo Mutwa: Sim, senhor. Eles são altos. Eles caminham com um  veja, os
extraterrestres Greys caminham de forma   veja, os extraterrestres greys caminham
letargicamente, senhor, como se houvesse algo de errado em suas pernas. Mas o
Chitauli caminha delicadamente como árvores balançando ao vento. Eles são
altos  Eles possuem grandes cabeças. Alguns deles possuem chifres pela cabeça.
Agora, deixe me dizer algo incrível que existe lá   num dos filmes que recentemente
estrearam na Africa do Sul, Guerra nas Estrelas, sendo que neste mais recente
filme mostra um ser com a fisionomia EXATAMENTE igual de um Chitauli!
Este ser possuía chifres na cabeça. Existem os guerreiros Chitaulis.
O verdadeiro chitauli não possui chifres na cabeça mas uma escura crista que
percorre sua testa até a parte de trás de sua cabeça. Nos foi dito que eles são
criaturas elegantes, senhor, mas eles possuem pequenos dedos com muito afiadas
e retas garras que eles utilizam para agredir as faces dos humanos e para digerir
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Eles tampouco ingerem sangue humano ou eles se alimentam dessa força, a energia
que é gerada quando os seres humanos na superfície da terra estão brigando e se
matando aos  milhares.
Eu encontrei pessoas que fugiram da antiga cidade de Masaki em Rwandaalguns
anos atrás porque elas ficaram horrorizadas pelo o que estava acontecendo nas
suas cidades. Eles disseram que o massacre dos Hutus pelo Watuzi e o Watusi
pelosHutus está atualmente alimentando os monstros Imanujela. É por que o
Imanujela absorve a energia que é gerada das pessoas quando elas estão sendo
aterrorizadas ou assassinadas. Você ainda está me ouvindo, senhor?

Martin: Sim, eu estou na linha.

Credo Mutwa: Agora permita me dizer lhe uma coisa interessante, senhor. Se
você estudar todas as linguas de todas as nações Africanas você encontrará dentro
das linguas nas palavras de nosso povo que são parecidos com as do mundo
oriental, oriente médio e até mesmo com as palavras do indios americanos. E a
palavra Imanujela significa “o senhor que chegou”. Uma palavra que alguém
pode encontrar em Rwanda entre as pessoas Watusi e Rwandan Hutu é muito
parecida com a palavra do hebreu Immanuel que significa “o senhor está conosco”.
Immanujela significa “alguns que chegaram”, os senhores que estão aqui. Nosso
povo acredita, senhor, que nós pessoas desta terra não somos mestres de nossas
próprias vidas embora façamos coisas achando que somos nós que fazemos.
Nosso povo diz que os negros de todas as tribos, alguns iniciados e todos os
Shamans de toda a Africa quando descobrem sua verdade eles compartilham
seus profundos desejos com você então eles dizem que (com) o Immanujela existe
Imbulu. E existe outro nome pelo qual essas criaturas sãoconhecidas. Este nome
é Chitauli. Agora a palavra Chitauli significa “os ditadores, alguns que nos
transmitem a lei”. Em outras palavras “eles que nos dizem  secretamente o que
nós devemos fazer”. Agora dizem que esse Chitauli fizeram muitas coisas conosco
quando chegaram neste planeta. Por favor perdõe me mas eu devo dividir esta
história com você. Esta é uma das estranhas histórias que você encontrará em
qualquer lugar na Africa e em sociedades secretas shamânicas e em  outros
lugares onde o vestígio de nosso antigo conhecimento e sabedoria ainda estão
preservados. Isto diz que originalmente a terra ficou encoberta por uma muito
densa manta de neblina ou névoa. Essa pessoa realmente não conseguiu ver o sol
no céu mas um clarão de luz. E eles também viram a lua á noite como um suave
clarão de luz no céu por que existia uma densa névoa. E a chuva estava sempre
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africanos, senhor. No território Zulu no último século existiam canibais que
comiam pessoas e seus descendentes e até hoje, sendo que se confiarem em você
lhe dirão, que a carne do ser humano aterrorizado que percorreu distâncias
tentando escapar é mais saborosa do que a carne de alguém que simplesmente
foi assassinado. Agora, senhor, há algum tempo atrás aqui na Africa do Sul   e
esta ação prossegue 5 garotas brancas desapareceram. As garotas eram
estudantes, senhor. Eram super dotadas com sinais tanto de alto grau de poder
espiritual quanto de outros talentos. Cinco dessas crianças sumiram na Africa
do Sul. Este caso foi uma grande matéria no jornal da época enquanto eu era
procurado para tentar desvendar o paradeiro destas crianças. E um dia um homem
branco me trouxe um brinquedo que pertencia a criança que havia desaparecido.
Eu segurei o brinquedo e percebi que os olhos da criatura pareciam se mover.
Foi como se o brinquedo Dinossáuro estivesse chorando.
Eu me senti péssimo com vontade de me levantar e correr. E então disse a este
homem branco o seguinte “Me ouça: A criança que segurou este brinquedo está
morta”.
O que você está querendo me dizer? Que esta criança está morta. Eu lamento.
“E o homem branco que era um produtor de TV pegou o brinquedo, os livros
escolares, a camisa da criança e partiu. E depois encontraram a estudante branca
enterrada numa cova perto da estrada. Agora, também existem outras pessoas
que me procuram para que eu encontre suas crianças desaparecidas. Elas estão
mortas? Elas estão vivas? Mas antes que eu possa ajudá los, senhor naquela
época eu ainda tinha um telefone na minha casa   meu telefone começou a tocar
onde eu ouvia pessoas com vozes irritadas, vozes de pessoas brancas gritando
comigo para que eu parasse de ajudar aquelas pessoas. Eles me disseram que se
eu não parasse com o que eu vinha fazendo eles jogariam ácido no rosto de
minha esposa e que minhas crianças seriam assassinadas uma por uma. E
realmente num certo dia meu garoto foi quase espancado até a morte por
misteriosas pessoas que seus amigos depois me disseram terem sido homens
brancos. E então eu tive que parar, senhor. Me foi dito por fontes fidedígnas que
mais de 1000 crianças desaparecem na Africa do Sul mensalmente. E  eles somem
para sempre. Muitas pessoas acham, especialmente do meio jornalístico, que
isto é o resultado da máfia da prostituição infantil. Mas não acho. As crianças se
você pesquisar a história de muitas dessas crianças elas não são crianças de
rua, senhor. Elas são estudantes que frequentam aulas e devido a certas pessoas
que elas são boas ou por que elas frequentam aulas acham que elas são boas.
Mas não é  somente isto, senhor, as mulheres tem desaparecido desta forma e em
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jorrando  constantemente em chuviscos. Não haviam trovões. Não haviam
tempestades. O mundo estava coberto por grandes espessas florestas, selvas e as
pessoas viviam em paz na terra naquela época. As pessoas eram felizes sendo
que naquela época nós  não tínhamos o poder de nos expressar mos.Nós somente
fazíamos sons e balbúcios como alegres macacos mas nós não falávamos como
nós falamos atualmente. E naqueles séculos as pessoas se comunicavam
telepaticamente. Um homem poderia chamar sua esposa somente pensando nela,
nas feições de seu rosto, no odor de seu corpo e ao tocar no cabelo de uma
mulher. Um caçador deveria ir ao bosque e chamar os animais para virem eassim
um dos animais mais velhos e cansados seria selecionado por si mesmo devendo
se oferecer para o caçador que o mataria instantanemente levando o para sua
caverna. Não existia violência contra os animais. Não havia violência contra a
natureza pelos seres humanos naquela época. O homem perguntava a natureza
para poder alimentar se. Ele utilizava isto quando se aproximava de uma árvore
e refletia sobre os frutos e a árvore deixava alguns frutos caírem no chão e o
homem os apanhavam. E assim é dito que quando o Chitauli chegou na terra eles
chegaram em terríveis embarcações que flutuavam no ar, em embarcaçòes que
possuíam a forma de tigelas e que faziam um ensurdecedor barulho e terríveis
labaredas no céu. E os Chitaulis disseram aos seres humanos que eles geraram
fortes claròes luminosos e que eles eram os grandes deuses dos céus e que eles
agora recepcionariam um valioso grupo presenteado pelos deuses. Esses
denominados deuses se pareciam com os seres humanos mas muito altos com
uma comprida cauda e com tenebrosos olhos flamejantes sendo que alguns tinham
dois brilhantes olhos amarelados   e alguns tinham três olhos vermelhos sendo
que o terceiro olho ficava no centro de suas testas.
 E então essas criaturas tomaram os grandes poderes que aqueles seres humanos
possuíam: o poder de conversar e movimentar objetos pela mente e o poder de
observar o seu futuro e passado e também o poder para viajar espiritualmente
para diferentes mundos. Todos esses grandes poderes o Chitauli tomou dos seres
humanos e lhes deram um novo poder, o poder da fala.  Mas os seres humanos
infelismente descobriram que o poder da fala dividiu os seres humanos em vez
de uní los por que o Chitauli habilmente criou diferentes linguagens que dividiram
as pessoas. Também o Chitauli fez algo que eles nunca tinham visto antes: eles
deram aos seres humanos tarefas para eles e lhes disseram:
 “Estes são seus reis e estes são seus líderes”.
Eles possuem nosso sangue neles. Eles são nossas crianças e você deve escutar
essas pessoas por que eles nos falarão sobre o nosso comportamento. Se você
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parentes foram procurá los eles os encontraram mudos em silêncio mortal. Agora
eu quiz observar este aeroporto e uma coisa que me fez investigá lo foi sobre
uma estranha história que circulou na Africa do sul de que um jato da Africa do
sul havia derrubado um disco voador. E o caça operava nesta base secreta. Agora,
senhor, eu decidi investigar isto por que minha credibilidade como um Shaman e
um  Sangoma estava em jogo. Eu então fui pesquisar isto em Botswana e foi
muito fácil.
Você pode até cruzar as cercas de arame para alcançar este país. Os limites não
estão tão delimitados em certos lugares quanto muitos imaginam. Eu pesquisei
muito sobre o assunto e este lugar realmente existe e o homem disse que se nós
nos aproximár mos deste local nós desapareceríamos. Isto  que é muito estranho,
senhor, por que existem muitas bases militares por toda a Africa do Sul e em
Botswana, mas este é um local que aterroriza as pessoas. Mas por que é assim
pois ainda luto para desvendar porque que existem muitas coisas estranhas
ocorrendo em meu país que estão afetando negativamente a vida de milhares de
pessoas de nosso povo. Agora,  existe outra coisa, senhor: Isto é uma coisa que
o Chitauli parece fazer nas suas cavernas subterrâneas onde muitas labaredas
estão sempre acesas em que nos disseram que quando um Chitauli adoece ele
começa a perder muita pele em seu corpo e que existe uma doença que o Chitauli
padece que ocasiona a queda de muitas partes de sua pele ficando somente em
carne viva. Quando o Chitauli padece desta forma uma jovem garota virgem é
raptada pelo servo do Chitauli sendo após levada para o subterrâneo. Lá a garota
tem seus pés e mãos amarrados e envolvida num manto dourado sendo forçada a
deitar se perto do adoentado Chitauli por semanas sendo bem nutrida e cuidada
mas mantida com seus pés e mãos amarrados e somente solta ocasionalmente
para suas necessidades pessoais. É dito que depois que o adoentado Chitauli
melhora então a garota é induzida a tentar escapar. Lhe é dada uma chance para
escapar, uma chance irreal. Então quando a garota escapa ela corre sendo
perseguida no subterrâneo por criaturas voadoras metálicas e então é recapturada
quando atinge o temor e exaustão. Então ela é deitada num altar disposto como
uma pedra bruta plana no topo.
Então ela é cruelmente sacrificada, senhor, e seu sangue bebido pelo adoentado
Chitauli que assim reconvalida se. Mas a garota não deve ser sacrificada enquanto
não esteja aterrorizada por que se ela não estiver diz se que então seu sangue não
salvará o convalecido Chitauli. Tem que ser sangue de um ser humano muito
aterrorizado.
Agora esta ação de perseguir a vítima também foi praticado pelos canibais
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não compreender nós o puniremos terrivelmente”. Antes da chegada do Chitauli,
antes da vinda das criaturas Imbulu, os seres humanos eram seres espiritualizados.
Mas quando o Chitauli chegou os seres humanos tornaram se divididos
espiritualmente bem como pela linguagem. E então foi dado aos seres humanos
novos estranhas emoções pelo Chitauli. Os seres humanos começaram a sentirem
se inseguros e começaram a construírem aldeias com fortes cercas de madeira ao
redor. Os seres humanos começaram a formar países. Em outras palavras eles
começaram a criar tribos e tribos por terras delimitadas que eles defendiam nas
contra algum possível inimigo. Os seres humanos tornaram se ambiciosos e
gananciosos procurando  enriquecerem se com gado e crustáceos. E a outra coisa
que o Chitauli forçou os seres humanos a fazerem foi trabalharem em minas. O
Chitauli recrutou mulheres humanas para descobrirem minerais e certos tipos de
metais. As mulheres descobriram cobre, ouro e prata. E eles eventualmente eram
instruídos pelo Chitauli para fundirem esses metais e criar novos metais que
jamais existiram na natureza antes como utensílios metálicos de bronze e outros
objetos mais. E além disso o  Chitauli descurtinou a sagrada chuva que nevoava
os céus e pela primeira vez desde a criação os seres humanos puderam observar
as estrelas nos céus quando o Chitauli os contou que eles enganaram se em
acreditar que deus havia manifestado se sobre a terra. “A partir de agora” o
chitauli contou as pessoas terrenas “as pessoas da terra que eles devem acreditar
que deus está no céu e que eles devem fazer coisas aqui na terra que agradem este
deus que encontra se no céu”. Veja, originalmente os seres humanos tinham
acreditado que deus estava na terra e que isso era uma grande mãe que habitava
embaixo da terra por que eles viram todas as coisas esverdeadas crescendo sobre
a mesma   o capim crescia do solo e as árvores cresciam da terra e as pessoas
acreditavam que quando morriam iam para debaixo da terra. Mas quando os
Chitaulis mostraram aos seres humanos o céu as pessoas começaram a acreditar
que Deus está no paraíso e que aquele que morre nesta terra não vai para a
debaixo da terra mas sim para o paraíso. E agora, senhor, percorrendo toda a
Africa como um investigador você descobrirá então esta incrível faceta   estes
duas incríveis idéias que divergem entre si. Muitas tribos Africanas acreditam
no chamado Midzimu ou Badimo. Agora a palavra Midzimu ou Badimo significa
“eles que estão nos céus” Mas na terra Zulu, dentre muitas pessoas você descobrirá
esta incrível divergência de opiniões por terem passado de mãos em mãos. Existem
Zulus que acreditam que algumas mortes são o Abapansi que significa “alguns
que estão debaixo, são aqueles que estão sob a terra”. Mas existe uma outra
idéia que diz Abapezulu. A palavra Abapezulu significa “aqueles que estão acima”
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Credo Mutwa: Existem a mesma coisa aqui na Africa do sul e lá elas tem existido
por anos. Eu fiquei satisfeito em poder confirmar uma dessas bases o que não
ocorreu com as demais. Veja, senhor, um homem como eu, que percorre
dois mundos   o mundo místico africano bem como o mundo moderno e sob o
planeta terra precavenha se com o que dizem. Mas há quase 5 anos atrás eu
vivia numa pequena cidade Masikeng, uma cidade histórica que foi o local de
uma famosa saga dos Boors na guerra de 1899   1902. E foi nesta cidade,
senhor, que o movimento dos escoteiros, dos jovens escoteiros foi fundado pelo
Capitão Powell. Eu acho que você já ouviu falar sobre ele. Mas enquanto eu
vivia em Masinkeng algumas pessoas me procuraram, homens e mulheres tribais,
senhor, sendo alguns desprovidos de formação escolar. Essas pessoas se
queixavam do misterioso desaparecimento de seus familiares. Eles me pediram
ajuda para eu encontrá los. Eu indaguei essas pessoas e todos que não se
conheciam onde que seus familiares haviam desaparecido? Eles então me
contaram uma incrível história que foi a seguinte: Não muito distante de Masikeng
existe um famoso lugar que eu tenho certaza que você já escutou chamado de
Las Vegas da Africa do Sul. Isto é o famoso complexo do hotel cassino chamado
Cidade do Sol.

Martin: Sim

Credo Mutwa: Me disseram que debaixo da Cidade do sol existem estranhas
atividades de mineração sendo executadas nas profundezas e que muitos africanos
que trabalhavam lá nunca mais voltaram para suas casas novamente embora
seus salários tenham sido enviados para seus familiares. Os homens nunca mais
retornaram para suas casas como os mineiros faziam. Agora eu observo este
fenômeno, senhor, como um ingênuo recusando me a acreditar nele. E então me
deparo com mais histórias por que quando um africano está preocupado ele
sempre procura a ajuda de um Sangoma para desvendar o motivo de sua
preocupação. Senhor, a outra história foi esta que eu a considero como forte
verdade que existiam construções cruzando os territórios da Africa do Sul, na
região conhecida como Botswana. Neste lugar os Americanos trabalhavam
secretamente com mão de obra africana sendo executada em  segredo. Lá os
Americanos estavam construíndo um aeroporto secreto com capacidade para
receber modernos caças. Eu não posso acreditar nisto. Novamente me disseram
que lá muitos misteriosamente desapareceram   homens das tribos, senhor, pessoas
negras instruídas como também trabalhadores desapareceram. E quandos seus
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e a palavra Abapanzi que é o antigo nome para os espíritos dos mortos significa
“eles que estão sob a terra”. Assim, até hoje, senhor, quase em todas as centenas
de tribos na Africa você encontrará estas duas estranhas crenças que diz que
quem morre vai para o céu e a outra de que o morto vai para debaixo da terra.
Dizem que esta crença data se dos dias em que nosso povo acreditou que Deus
era uma mulher, a grande mãe cósmica. E esta crença é mantida pelo povo
Abapezulu que diz que deus é um homem que mora nos céus Agora, senhor,
outra coisa que o Chitauli nos contou é que nós estamos aqui na terra
transformando a para adaptá la para “Deus” vir um dia habitá la. É dito que eles
estão trabalhando para mudar este planeta e salvaguardá lo para a grande serpente
Chitauli vir e habitar este mundo recompensando o com grande poder e riqueza.
 Senhor, eu tenho observado por muitos anos de estudos, por muitos anos de
iniciação dos mistérios da sabedoria e do conhecimento do shamanismo Africano
por que nós seres humanos estamos atualmente destruíndo este planeta em que
vivemos.
Nós estamos fazendo o que somente está sendo feito por uma outra espécie de
animal, a saber, o elefante Africano que seguidamente tem destruído todas as
árvores de seu ecossistema. Nós seres humanos estamos fazendo exatamente
isto com nosso planeta. E por onde você passar pela africa onde existiam grandes
civilizações você  encontrará um deserto. Por exemplo, existe o deserto de
Kalahari na Africa do Sul e sob as areias daquele deserto eu descobri ruinas de
antigas cidades mostrando que os seres humanos numa remota época guiaram se
para esta região desértica que já foi verde e fértil. E por alguns dias acompanhando
exploradores de safari nas regiões do deserto do Sahara na Africa eu também
encontrei evidências inacreditáveis de antigas habitações humanas em locais
atualmente desérticos onde existe somente pedras e areias assobiando. Em outras
palavras o deserto do Sahara foi uma grande naçãoagora desértica para os seres
humanos. Por que? Eu me questiono muitas vezes porque que os seres humanos
estão sendo direcionados a sentirem se inseguros, vorazes e cobiçosos pelo poder
para transformar o planeta terra num deserto incapacitando a vida humana? Por
que? Embora todos nós estejamos cientes dos terríveis perigos que isto nos
causará, porque  nós estamos desmatando grandes áreas de selva na Africa? 
Por que nós estamos cumprindo as diretrizes que o Chitauli programou para
nós? Embora eu recuse aceitar isto, a resposta é um terrível sim, sim, sim. Mas
dentre os sábios que me prestigiam com sua amizade é o Dr. Sitchin que é um
homem de grande sabedoria que vive em Israel.
(Nota do Editor: Esta referência é para o Dr. Sitchin, autor de muitos
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não retornaram mais ao Tibet. Agora, senhor, temos algumas histórias da Africa
do Sul e Central que pequenos amarelos homens chegaram a Africa á procura da
cidade de Umbaba, a cidade que não se retorna vivo.
O que é impressionante, senhor   eu não sei se isto desviará o assunto de seu
jornal  mas existem muitas, muitas estranhas histórias que tenho acompanhado
aqui na Africa  do Sul que não compreendo. (intervalo de alguns minutos).

Credo Mutwa: Alô

Martin: Sim Credo. Agradeço lhe em estar tomando o seu tempo para conversar
comigo apesar das dificuldades.

Credo Mutwa: É uma honra para eu fazê lo muito mais do que você possa
imaginar. Eu sei que os brancos ameaçam qualquer um que comente assuntos
que estou relatando aqui tão estranhos. Senhor, eu realmente não me ridicularizaria
em me apresentar em público como estou fazendo agora mas nosso povo Está
Morrendo!
Não é somente nós que temos problemas com drogas na Africa do Sul e nem com
crimes em meu país que está vitimando milhares de viciados a mais do que antes
mas não somente nós que temos problemas com a Aids, senhor, mas nós também
temos adquirido estranhos problemas que habitualmente nos assolam   problemas
que quando são pesquisados indicam que alguma coisa sobrenatural está ocorrendo
na Africa do Sul. Eu poderia partilhar esta informação com o senhor?

 Martin: Sim. Por favor.

Credo Mutwa: Senhor, de acordo com minha cultura é difícil para um simples
homem comentar a outro sem oferecer a esse outro a chance de respondê lo.
Então, sem ofender seu jornal e ao senhor, eu gostaria de lhe indagar se em seu
país E.U.A você tem escutado estranhas histórias sobre construções subterrâneas
edificadas   por  que nós temos similares histórias na Africa do Sul e eles realmente
estão tendo muitos estranhos resultados.

Martin: Sim, existem muitas histórias de edificações subterrâneas nós as
chamamos de bases subterrâneas e realmente no jornal que eu era associado
publicou se uma edição completa sobre estas bases subterrâneas. Mas não somente
isso........
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controvertidos livros sobre a interação de seres extraterrestres com seres humanos
em muitas épocas remotas). De acordo com os antigos livros escritos pelos
sumérios, além das escritas em barro, os deuses vieram dos céus e forçaram os
seres humanos a trabalharem para eles em mineração de ouro. Esta história é
confirmada pelas lendasAfricanas em toda a Africa em que os deuses desceram
dos céus e nos escravizaram de uma forma que nós nunca soubéssemos que
éramos escravos. Uma outra coisa que nosso povo diz é que o Chitauli furtaram
nos como abutres. Eles idolatraram alguns de nós, implantaram nos ódio e ambição
e  transformaram essas pessoas em grandes guerreiros criadores de guerras. Mas
no fim, o Chitauli não permitiu que estes grandes líderes, chefes guerreiros e
Reis morressem pacificamente. O líder guerreiro é usado para gerar tantas guerras
quanto possível para dizimar seu povo e seus inimigos e no fim o líder guerreiro
falece cruelmente com seu sangue extirpado por outros. E estes incidentes eu
vejo repetidamente. Nosso grande Rei Shaka Zulu lutou em mais de 200 grandes
guerras durante o reinado de alguns 30 anos. E então foi massacrado cruelmente.
Ele morreu derrotado após a morte de sua mãe já sem forças para vencer nenhuma
outra batalha. E antes de Shaka Zulu, lá existia um outro rei que foi treinadopor
Shaka para tornar se o grande rei que foi. Esse rei chamava se Dingiswayo.
Dingiswayo tinha travado grandes guerras para unir o povo Zulu com uma  grande
tribo. Ele viu os brancos do Cabo com propósito de unir o seu povo para formar
uma grande nação que seria capaz de repelir a ameaça de seu povo que o colocou
na posição de um branco.
Mas o que aconteceu foi que após vencer muitas batalhas para unificar muitas
tribos o Rei Disgiswayo subitamente sofreu de uma doença na vista que quase o
cegou. Ele então ocultou em segredo que não enxergava mais. Mas esse terrível
segredo foi desvendado por uma adolescente de uma outra tribo chamada
Utombazi.
Então Utombazi travou uma batalha com Dingiswayo degolando o após tê lo
atraído para sua cabana por comida e bebida. Também existem similares
fenômenos com grandes líderes brancos: Napoleão na Europa morreu
miseravelmente na sua solitária ilha no oceano atlântico; Hitler também na Europa
tendo uma terrível morte ao se suicidar com um tiro na boca, ao que sabemos;
Attila o uno foi assassinado por uma mulher e muitos outros grandes líderes que
arruinaram se após matarem e empobrecerem muitas pessoas. O Rei Shaka Zulu
foi estrangulado até a morte pelo seu meio irmão com a mesma lança que havia
utilizado para matar outras pessoas.
E Julio Cesar também esbarrou num similar destino após gostar de nossa Shaka
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pedra na Namíbia conhecida como Dedo de Deus que tinha sido preservada por
dez mil anos.
 E quando esta pedra desabou eu recebi muitas cartas de Sangomas preocupados
com a proximidade do fim do mundo. Há alguma pergunta, por favor, diga?

Martin: Eu li seu poema e sua promessa. Em sua promessa você menciona o
nome Jabulon. Você pode explicar o que isto significa?

Credo Mutwa: Jabulon, senhor, é um deus muito estranho. Dizem ser o líder dos
Chitaulis. Ele é um Deus e para minha surpresa deparei me com certas facções
de homens brancos.
Nós sabemos sobre Jabulon há muitos, muitos séculos. Mas eu estou surpreso
que existam brancos que veneram este Deus e entre eles pessoas que culpam os
maçons por tudo que ocorre neste planeta. Nós acreditamos que Jabulon é o
líder do Chitauli. Ele é antigo. E um de seus nomes na lingua africana, senhor, é
Umbaba Samahongo   “O Senhor dos reis, o grande pai dos perversos olhos”
por que nós acreditamos que Jabulon possue um olho que se você avistá lo você
morre. É dito, senhor, que o Umbaba percorreu uma região ocidental durante
uma forte luta com um dos seus filhos se refugiando na Africa Central numa
caverna, num profundo subterrâneo. Isto é incrível, senhor   é dito que debaixo
das montanhas da lua no Zaire nesta grande cidade de cobre existem milhares de
transluzentes construções. Lá, habita o deus Umbaba ou Jabulon. E este deus
espera pelo dia em que a terra fique despovoada quando ele e suas crianças, os
chitaulis, possam vir e curtirem o coração do sol.
Em um dia, senhor, eu tive uma surpreendente visita quando vivia em Soweto
próximo de Johannesburg. Eu fui visitado por padres tibetanos. Um desses padres,
senhor, eu acho que você já o viu ou conhece.
Seu nome é Akyong Rinpochce. Ele é um dos principais padres tibetanos na
Inglaterra que foi exilado junto com Dalai Lama e ele me visitou um dia enquanto
eu  estava em meu laboratório no vilarejo de Soweto. E uma das coisas que
Akyong Rinpoche indagou me foi “eu sei de uma cidade secreta que fica em
algum local na Africa, uma cidade feita de Cobre?”. Eu disse “mas Akyong,
você está referindo se a cidade de Umbaba, a cidade do oculto deus que oculta se
no subterrâneo. Como você sabe sobre isto?” E Akyong Rinpochce, que é um
sério investigador de estranhos fenômenos, me contou que uma vez o grande
Lama deixou o Tibet com um grupo de seguidores e veu para a Africa procurar
esta cidade. E o Lama e seus seguidores não foram mais vistos novamente. Eles
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Zulu e ter conquistado muitas nações. Sempre o herói guerreiro morre de uma
forma que ele não deveria morrer.  O Rei Arthur na Inglaterra foi morto pelo seu
próprio filho Mordred após um longo e corajoso reinado. Eu poderia continuar,
senhor. Agora todas essas coisas juntas mostram nos que se a pessoa ri ou zomba
disto ou inexiste um poder que nos leva ao sombrio rio da auto aniquilação. E
em breve muitos de nós tornaremos nos cientes disto e o melhor seria que nós
devêssemos ser capazes de lidar com este fato.

Martin: Você acredita que esses seres estão espalhados pelo planeta ou fixados
na Africa?

Credo Mutwa: Senhor, eu acredito que essas criaturas estão espalhadas pelo
planeta e com todo respeito, senhor, embora eu evite falar de mim eu sou uma
pessoa que tenho viajado por muitos lugares do mundo. Eu estive no seu país
Estados Unidos, senhor. Eu também estive na Austrália, Japão dentre outros
países. E não importa onde eu vá, senhor, eu encontro pessoas me falando sobre
criaturas como estas. Por exemplo, em 1997 eu visitei a austrália, senhor, e
viajei para tentar encontrar os aborígenes da Austrália. E quando os encontrei
eles me disseram muitas coisas impressionantes. A mesma coisa que eu descobri
no Japão eu descobri em Taiwan. Em todo lugar que ainda existe Shaman e
curandeiros você descobre estas  incríveis histórias. Agora, senhor, deixe me lhe
dizer o que eu pessoalmente descobri quando estava na Austrália. Isto é o que os
índios Australianos chamam de Coorie que significa “nosso povo”. O povo Coorie
da austrália acredita num supremo criador chamado Byamie, senhor. Um Shaman
Coorie e vários deles me mostraram retratosdeste Byamie e um deles me mostrou
uma pedra pintada simbolizando este estranho Deus criador que veio das estrelas.
E quando ele colocou o desenho na minha frente o que eles realmente me
mostraram foi um chitauli. Eu reconheci isto através dasminhas iniciações
Africanas. Isto tinha uma grande cabeça e olhos bem demarcados pelos pintores.
Não tinha boca mas compridos braços e incríveis longas pernas.
Senhor, isto era uma típica feição de uma criatura Chitauli que eu conheci pelo
meu povo na Africa. Eu me indaguei “Por que”? Aqui estou num país á milhares
de milhas da Africa e vejo um ser como o Biamai ou Bimi que é uma criatura
que eu conheço na Africa. Entre os nativos americanos, senhor, eu encontrei por
exemplo, entre certas tribos Americanas tais como os Hopi e aqueles que habitam
construções chamadas Pueblo sendo pessoas que tem sido visitadas por criaturas
chamadas Katchina que colocam máscaras para disfarçarem se como criaturas.
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dividem este  planeta conosco ao capturar mos desesperadamente. Por que? Por
que existe uma grande luta circundando nos e qualquer um que pense realmente
sobre tais coisas perceberá que isto está emergindo. Mas do que estou falando?
Senhor, até 30 ou 40 anos atrás muitas poucas pessoas preocupavam se com o
meio ambiente. Muitas poucas pessoas preocupavam se com a escassez das
estações de chuvas nas florestas Africanas e em algum outro lugar. Muitas poucas
pessoas preocupavam se quando os assassinos brancos, que naquela época eram
vistos como heróis, massacravam animais africanos aos milhares. Muitas poucas
pessoas preocuparam se quando as grandes nações mundiais como os Estados
Unidos, Rússia, França e Grã Bretanha testaram armas nucleates em várias partes
do planeta. Atualmente existem pessoas que cuspiriam no programador de um
perverso jogo se ele se apresentasse num hotel para anunciar seu feito. Hoje o 
programador de um perverso jogo já nào é visto como um herói mas  como um
assassino. Atualmente existem homens e mulheres negros e brancos que estão
preparados para arriscarem suas vidas para salvarem as árvores, animais e frear
os testes de armas nucleares. Senhor, o que isto lhe diz? Isto lhe diz que após
milhares de anos sendo dominado por criaturas extraterrestres os seres humanos
estão começando a lutar novamente. Os seres humanos estão começando a se
preocuparem com o planeta em que vivem. Mas os extraterrestres, os chitaulis e
os mantindanes eles dizem o que vocês devem ou não fazerem. Eles nos castigarão
como fizeram no passado. Uma vez os aliens destruíram uma nação que é
relembrada por nós como sendo a nação de Amariri, que foi uma grande nação
que acreditamos ter sido fundada além do cenário solar, que recusou se a obedecer
as ordens dos Chitaulis. O Rei daquela época recusou se a sacrificar as crianças
para o Chitauli. Eles não quiseram guerrear com os chitaulis para idolatrá los
como seus deuses. É dito que o Chitauli lançou um fogo do céu. Eles utilizaram
fogo do seu sol e o usaram para destruir esta grande antiga civilizaçào. Eles
provocaram terremotos e maremotos destruíndo assim a grande civilização de
pessoas avermelhadas de longos cabelos  esverdeados considerados como o
primeiro povo criado nesta terra, É dito que o  Chitauli deixou que poucos
sobrevivessem a destruição de Amariri e que eles estão preparados para fazerem
isto novamente num futuro próximo. Eu estou preocupado com o que acontecerá
nos outros países deste planeta. Todos estes terremotos que  destrõem vidas
humanas no Oriente Médio e regiões da Africa e India acontecem porque meu
coração sente lutas quando eu leio sobre tudo isto? Estes terremotos estão
acontecendo irregularmente atualmente no Egito, Armênia sendo que um desses
tremores foi tão poderoso que atingiu o planeta terra, desmoronando uma sagrada
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E alguns destes Katchinas são bastante altos com enormes cabeças arredondadas.
Exatamente como vistas na Africa deparei me com criaturas semelhantes na
América. Na Africa nós chamamos estas criaturas de Egwugwu ou de Chinyawu.
O Katchina dos indios Americanos e o Chinyawu de nosso povo são seres
similares. Agora por que é assim? Quando que os indios Americanos e Africanos
mantiveram contato? Quando? Este é um dos grandes mistérios de todos os tempos,
senhor. Isto é uma das muitas coisas que descobri no mundo que me deixou
intrigado. Existem tais criaturas e quando os céticos se deparam com estes fatos
é excelente. Mas porque que a humanidade não progride?
Por que geramos em todo lugar um círculo de auto e mútua destruição? Eu
acredito que as pessoas são boas. As pessoas não querem guerras. As pessoas
não querem destruir o mundo que eles habitam mas existem criaturas ou um
poder neste planeta que está nos guiando para a auto aniquilação. Brevemente
nós perceberemos melhor  isto.
Eu atualmente vivo na Africa e aqui vivem muitas pessoas sendo aqui minha
casa. Mas eu vejo a Africa sendo destruída por guerras que para mim não fazem
sentido como um Africano. Eu vejo a India como a Africa sofrendo do flagelo do
colonialismo Françês, Inglês e de outras forças Européias. Mas a India como um
país independente alcançou coisas que nós Africanos fracassamos em alcançar.
Por que? A India detonou a bomba atômica sendo atualmente uma preocupação
para as nações deste planeta. A India também tem lançado satélites em órbita.
Embora a India possua os mesmos problemas que a Africa ela possue uma
população burguesa, religião e também disputas tribais   embora a India tenha
uma  grande classe pobre em sua população assim como de classe alta, ela
alcançou coisas que nós africanos fracassamos em alcançar. Agora me pergunto
“Por que? Por que?”
Por que a India acolheu pessoas africanas, senhor, pois não sei como os negros
sabem  disto.
Há milhares de anos atrás os africanos povoaram grandes civilizações da India
bem como em outros países do sudoeste asiático. Existe irrefutável prova
arqueológica disto. Mas porque que a Africa se arruinou em guerras, em doenças
e na fome? Por que?
Muitas vezes, senhor, eu sento em minha cabana e choro quando vejo doenças
como a Aids nos destruíndo; quando vejo insignificantes guerras fulminando
nossas cidades que prosperaram por anos. Digo que a Etiópia foi uma nação
livre por muitos anos.
A Etiópia uma vez foi a escola de toda a Africa. A Nigéria uma vez foi uma
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montalhas do Himalaya, chamada de Yeti. Agora, senhor, a última criatura que
é bem conhecida na Africa do Sul e em qualquer outro lugar da africa que se
você mencionar seu nome as pessoas rirão chama se Tokoloshe. Alguns os
chamam de Tikoloshe. Este ser se parece como a feiosa figura de um ursinho de
brinquedo e sua cabeça é que nem desses ursos de criança, possuíndo uma grossa,
afiada crista óssea em sua cabeça. A crista prolonga se acima de sua testa até
atrás de sua cabeça sendo que com esta crista ele pode derrubar um boi cabeceando
o. Esta criatura faz com que os negros em certos lugares da Africa elevem suas
camas em tijolos á 3 pés do chão. E você descobre  muito sobre isto na Africa do
Sul. Este Tokoloshe gosta de brincar com as crianças e tem sido visto muitas
vezes por estudantes em várias partes da Africa do Sul até mesmo atualmente.
Ás vezes o Tokoloshe amedronta as crianças arranhando as quando dormem ao
marcarem nas com longos duplos arranhões atrás e sobre suas coxas que
infeccionam com coçeiras. Há quase dois anos atrás uma criatura como esta
aterrorizou toda uma escola juvenil em Soweto perto de Johannesburg. E os
estudantes apelidaram isto de Pinky Pinky. Portanto esta criatura não é somente 
conhecida na Africa do sul pelos negros mas também, senhor, pelo povo Polinésio
do Hawaii e em outras ilhas do pacífico. Estas pessoas abandonaram suas cabanas
e construíram nas sobre palafitas, reerguendo as exatamente como fizeram os
Africanos com suas camas. Quando você pergunta a um Polinésio “Por que
você construiu suas  cabanas desta forma?” O Polinésio então lhe responderá
que “Nós queremos nos proteger do Tiki”. Portanto, é interessante saber, senhor,
que esta criatura é  exatamente similar a que foi vista na Africa do Sul e em
algumas ilhas do pacífico sendo conhecida como Tiki, uma palavra próxima da
Africana Tikiloshe ou Tokoloshe. Um dia eu espero dividir mais informações
sobre isto com seus leitores mas novamente apelo para que: Investiguem! Por
favor vamos investigar! Vamos  deixar de ser céticos. O ceticismo é tão perigoso
e perverso quanto a mentira.
Ninguém pode me dizer que os seres extraterretres não existem. Deixe me
indagarem o que significa esta cicatriz em minha face? Deixe me questionarem
por que depois de ter me relacionado com aquela estranha criatura naquele
esquisito lugar meu órgão sexual ficou fedendo e por muitos anos depois com
dificuldades em me relacionar  normalmente com uma mulher?
Por que? Se isto foi fantasia de minha imaginação como pode existir uma
imaginação que deixa  cicatrizes e fissuras em seu órgão sexual masculino que
não foram curados até então? Espero que me respondam esta questão. Nós
devemos investigar, senhor, por que existem muitos sinais que os extraterrestres
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grande nação de longa tradição de se auto governar muito antes do homem branco 
chegar a Africa. Mas atualmente todos estes países e em muitos outros estão
sendo destruídos. Hoje, senhor, existem regiões na Africa que estão totalmente
desabitadas devido as guerras e a Aids que é uma doença que certamente foi
fabricada pelo homem. E eu me pergunto “Quem ou o que está aniquilando a
Africa e por quê?” Por que existem tribos naquelas aldeias que habitei que
acompanharam minhas pesquisas antes e após a segunda guerra mundial. Mas
atualmente essas tribos desapareceram.Eles partiram, dispersaram se,
exterminados por insignificantes guerras que somente prejudicaram os negros.
Eu agoro estou na Africa do Sul e aqui eu nasci e aqui vou morrer. Mas eu vejo
meu país se desfalecendo como uma manga podre. A Africa do Sul já foi um
poderoso país com um forte exército e grandes indústrias que fabricavam de
tudo desde locomotivas até pequenos rádios. Mas atualmente meu país está atolado
em drogas com a paz voltada para o crime. Por que? Um país não pode ser
destruído todas as noites a menos que existam forças que estejam comandando
isto. Eu recentemente acompanhei, senhor, a destruição de um outro país na
Africa do Sul. O país é Lesotho. Este país é habitado por algumas das mais
antigas e sábias tribos da Africa do Sul. Entre elas existe uma que se chama
Bakwama. O povo Bakwama são tão antigos que eles podem atualmente lhe
relatar uma misteriosa aterrizagem apontando para as montanhas, numa 
aterrizagem que foi comandada por um grande deus que tinha a cabeça de um
ser humano e o corpo de um leão.(Imediatamente imagina se a Esfinge do Egito).
O Bakwama chama este país de Ntswama tfatfi. Esta região que eles chamam de
Ntswama tfatfi significa “o território do Falcão do Sol”. O falcão é o pássaro de
adoração no Céu   você sabia? Agora, esse povo Bakwama na Africa do sul
conhecia a região do egito de onde eles dizem terem vindo seus ancestrais. E eles
chamam esta misteriosa região dos deuses de “a terra do Falcão do Sol ou a
Águia do Sol” que é exatamente como os egípcios citam em seu país, senhor.
Eles o descrevem como “a terra de Hor”, o deus horus na Grécia. Agora quando
a princesa Diana morreu em 1997 eu fui uma das primeiras pessoas negras a
suspeitar que a princesa Diana havia sido assassinada e lhe direi porque isto
aconteceu, senhor. Por que a quase um ano ou oito meses antes de Diana falecer
morreu um Rei em Lesotho chamado Moshoeshoe II. A morte deste rei foi
minuciosamente idêntica a morte da princesa Diana. Considerem todos que
desconfiaram das minhas palavras: A princesa Diana morreu num túnel mas o
rei de Lesotho morreu numa vala. Ele tinha viajado para investigar um problema
em sua fazenda. Descobriu se então que ele estava atrasado e quando foram
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os africanos viram os verdadeiros Europeus, os homens brancos Europeus 
passaram a chamá los então de Wazungu. Antes de nós conhecer mos o povo
Europeu, nós africanos, tínhamos encontrado com o Wazungu de pele branca
então nós transferimos o nome Wazungu para os verdadeiros Europeus no lugar
dos aliens.
Agora, senhor, na lingua Zulu nós chamamos o homem branco de Umlungu.
Então, o mundo Umlungu significa o mesmo que Wazungu “um deus ou uma
criatura que criou um grande vendaval na terra”. No Zaire atualmente chamado
de a República Democrática do Congo os brancos denominam se Watende ou
Walende. Isto novamente significa “um deus ou uma criatura branca”. E a palavra
Watende não é usada somente para exprimir os extraterrestres de pele rosada
mas também ao  perverso Chitauli. No Zaire quando os Shamans falam sobre os
senhores que controlam a terra eles não os chamam de Chitauli mas
eufemisticamente como Watende Wa Muinda que significa “a criatura branca
que carrega uma luz”, por que a noite os Chitaulis surgem com brilhantes olhos
em sua face como luzes avermelhadas no bosque. Eles brilham como as luzes
traseiras de um automóvel nos arvoredos.
Então um Watende Wa Muinda “a criatura branca da luz” é como os Chitaulis
são chamados na República Democrática do Congo. Existem mais de 24 raças
de criaturas  extraterrestres, senhor, que nós africanos conhecemos mas lhe direi
somente sobre duas delas. Senhor, no país chamado Zimbabwe quando tive um
encontro, existia  uma outra criatura. Esta é a mais incrível criatura que eu e
muitas outras pessoas  brancas e negras que estavam comigo viram. Esta criatura
é grande e parecida com um gorila mas difere de um gorila ao caminhar. A
criatura que estou me referindo, senhor, mede quase 8 ou 9 pés de altura e seu
corpo é muito forte. Seus ombros são muito largos e seu pescoço é muito grosso
sendo coberto por uma grossa pele como de nenhum animal selvagem na Africa.
Esta é uma criatura humanóide com coxas, pernas e pés e braços e mãos parecidos
exatamente como de um ser humano somente cobertos com uma grossa pele
castanha escura. Esta criatura, senhor, é conhecida  como Ogo pelo povo
Zimbawe. E os estudantes tem visto estas criaturas por muitas gerações. Algumas
dessas criaturas tem sido vistas aqui na Africa do Sul em distantes bosques e
lugares montanhosos. E esses Ogos são exatamente como o que os
nativos americanos do norte ocidental chamam de Sasquatch ou Pé Grande.
Realmente digo que são as mesmas criaturas que nós possuímos aqui na Africa
do Sul. Esta também é a mesma criatura mas com uma cor de pele totalmente
diferente sendo a única criatura vista pelo povo de Nepal nas cordilheiras das
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procurá lo souberam por alguns garotos, que estavam observando o gado nas
montanhas de Lesotho que eles escutaram um tiro de rifle e quando procuravam
o local do tiro descobriram o carro do rei na margem da estrada numa vala. Eles
desceram e encontraram o rei dentro do carro. Ele estava preso no seu cinto de
segurança e com um grave ferimento atrás de sua cabeça. Descobriu se mais
tarde que o motorista do carro morreu porque dormiu na direção. Mas os dois
guarda costas que estavam no banco traseiro e sem cinto de segurança escaparam
ilesos.
Então um dos homens entrou no carro e tirou o rei. O rei desculpou os por
sujarem suas mãos com seu sangue sendo a tradição agradecer aqueles que lhe
salvam. E ele deveria desculpá los por lhe salvar pois qualquer um que toque no
sagrado sangue do rei torna se uma preocupação espiritual de alguma forma.
Assim quando o carro do rei foi retirado da vala descobriram um furo de bala
num dos pneus de seu carro. E este pneu foi misteriosamente removido quando o
carro estava estacionado num lugar perigoso isolado. E quando uma autópsia foi
feita no corpo do motorista do rei descobriu se que o homem estava tão drogado
que foi incapaz de guiar o carro em segurança.
E terceiro, o homem que havia guiado o veículo do rei e que morreu no volante
não tinha sido o homem que habitualmente guiava o carro do rei. Agora, senhor,
você percebe este mistério? A morte do rei de Lesotho combina com a da princesa
Diana que se sucedeu posteriormente. Em muitos outros incríveis detalhes que
eu estou declarando agora, a nação de Lesotho reduziu se para um comício após
a morte do rei quando uma manifestação ocorreu devido a uma eleiçào geral em
que membros partidários emergiram e controlaram o poder. Atualmente Lesotho
é um país economicamente subdesenvolvido. E Lesotho é um país em que
aconteceu uma estranha experiência   uma experiência que consistiu na construção
de uma grande represa para suprir água para a Africa do Sul esceto Lesotho.
E nós recentemente escutamos desagradáveis rumores vindo daquele país em
que alguém foi subornado para instalar a construção desta grande represa onde
a água de uma pequena nação está sendo usada para reforçar o estoque de agua
de uma nação altamente industrializada. Existem muitas coisas estranhas, senhor,
acontecendo na Africa do Sul e que está ocorrendo também em outras partes da
Africa que não faz  sentido para mim como um africano. Existem guerras
ocorrendo na Africa num país Africano que conquistou a independência do
colonialismo onde uma força de rebeldes rebelaram se com armas contra o governo
desse país mas em vez dos rebeldes lutarem com o governo para solucionar as
hostilidades o que ocorreu foi que estas forças de rebeldes dividiram se em vários
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na terra. E então subitamente nós nos sentimos nas alturas. Quando você bebe
agua, isto era como se você tivesse bebido algum tipo de vinho. O sabor da água
tornou se tão deliciosa quanto uma bebida. O alimento começou a surtir um
gosto incrível. Todos os sentimentos tornaram se extasiantes e indescritíveis
era como se eu estivesse com todos os corações do universo. Eu não consigo
descrever isto de outra forma. E esta intensidade de sensação durou mais de
2 meses. Quando eu escutava música era como se eu ouvisse música após música.
Quando eu pintava quadros   que é o que eu faço para viver   e quando eu estava
manejando uma cor na ponta do pincel era como se existissem outras cores
naquela cor.
Foi algo indescritível, senhor. Até hoje eu não consigo descrever isto. Mas
agora, senhor, comentarei outro assunto. Os Mantidanes não são os únicos seres
extraterrestres que nós Africanos avistamos e deparamo nos com histórias que
surgem para lhe contar. Há muito, muitos séculos atrás, antes mesmo do primeiro
homem branco chegar na Africa, nós Africanos deparamo nos com uma raça de
seres extraterrestres que pareciam se exatamente como o homem branco Europeu
que  existe na Africa atualmente. Estas criaturas extraterrestres são altas. Alguns
deles são corpulentos como atletas e possuem olhos azuis ligeiramente obliquos
e definidas bochechas. Possuem também loiros cabelos parecidos exatamente
como os dos atuais Europeus mas com uma esceção: seus dedos são belos, longos
como dos músicos e artistas. Agora, essas criaturas chegaram na Africa vindo
dos céus em naves que se pareciam como boomerangs Australiano. Mas quando
uma dessas naves aterrizou  criou uma tormenta de poeira que gerou um enorme
ruído como o de um tornado. Na linguagem de algumas tribos Africanas um
vendaval significa Zungar Zungo. Agora nosso povo deu vários nomes para
esses extraterrestres de pálida pele.
Eles os chamam de Wazungu, uma palavra esquecida chamada “Deus”mas
literalmente significa o “povo da poeira do mal ou vendaval”. E nosso povo
familiarizou se com esse Wazungu inicialmente.  Eles viram e perceberam que
realmente muitos Wazungus carregavam bolas de cristal ou vidro que eles sempre
brincavam quicando como uma bola em suas mãos. E quando uma força de
guerreiros tentou capturar um Wazungu, ele lançou esta bola no ar, depois segurou
a e desapareceu. Mas alguns Wazungus foram capturados pelos africanos no
passado e aprisionados nas aldeias dos chefes e nas cavernas dos Shamans.
A pessoa que tinha capturado o Wazungu, como ele é chamado normalmente,
tinha que manter a bola de vidro bem escondida do Wazungu. Mas como a bola
encontrava se distante do refém, o Wazungu não podia escapar. E quando
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grupos que finalmente não lutaram somente  com o governo mas também entre
si. E o resultado isto é que vários países africanos estão devastados pela guerra
não importando qual facção vença sendo que o povo sempre perde. As Nações
Unidas está sendo convocada para amenizar o problema. Em outras palavras os
africanos atualmente estão lutando não para vencerem mas para se auto destruírem
bem como o seu povo. Eu também gostaria de lhe chamar a  atenção, senhor,
para um pequeno grupo que ainda encontra se rebelado no Sudão bem como em
outras regiões da Africa. Eu gostaria de lhe chamar a atenção, senhor, para a
longa e extensa guerra civil que está assolando as áreas sudestes do Sudão. Eu
também gostaria que você prestasse atenção e seus leitores, senhor, para a
terrível guerra que está assolando Angola. Numa região do planeta, no leste da
Africa do Sul, está tão devastada por anos de guerras que atualmente você não
escuta nem mesmo o canto dos pássaros. Todas os seres vivos tem sido varridos
deste lugar. Agora, por quê? E então, eu descobri que esses países que estão
sendo assolados por insignificantes guerras até mesmo sem sentido para nós
estão com suas populações á minguas podendo todos na Africa ajudá los com
comida, água e minerais valiosos. Me foi dito, senhor, que debaixo do solo e das
planícies de Angola existem depósitos de carvão sem igual neste planeta. Também
digo que em certas regiões de Angola existem bacias petrolíferas que somente
duas equivalem as reservas de petróleo que estão no Oriente Médio. O Sudão é
um país que eu visitei várias vezes até mesmo depois da Segunda Guerra Mundial.
No Sudão existiam tantos alimentos que você recebia de graça dos vilarejos
quando você viajava por ele. Atualmente o Sul do Sudão é um lugar sem alimentos,
com terríveis guerras onde crianças morrem de desinteria nos bosques enquanto
os abutres e falcões se espreitam nos galhos das árvores para digerí los. A Africa
está sendo sistematicamente e deliberadamente destruída por uma força implacável
que vem destruíndo a até hoje. Mas este poder  está desenfreado.

Martin: Desculpe me. Você disse que existe carvão ou ouro em Angola?

Credo Mutwa: Carvão, senhor, carvão. Existem diamantes também em Angola,
senhor.  Eu tenho aprendido com pessoas de confiança que existe mais petróleo
debaixo de Angola em certos lugares do que em muitas regiões do Oriente Médio.
É por isso que a Africa está sendo destruída? É por isso que nossas nações estão
sendo massacradas devido ao nosso carvão e diamantes? As pessoas valem menos
do que os minerais? Elas valem menos que o petróleo? Por que, senhor, genocídio,
algo pior até mesmo para tudo que hitler sempre cometeu com o povo judeu está
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os cadáveres dos extraterrestres Greys eles os pegaram, os colocaram numa
sacola e os levaram para o bosque onde os desmembraram e os degustaram num
ritual.
Mas alguns deles morreram como consequência da ingestão desta coisa. Há quase
um ano eu tive uma experiência na montanha Imyangani onde me foi ofertado
por um amigo de Lesotho carne do que ele chama de o Deus do Céu. Ele me
ofereceu um pedaço de algo ressecado dizendo me que era carne de extraterrestre
grey. Então, ele, eu e sua esposa num ritual comemos esta coisa numa noite.
Depois que nós ingerimos isto, senhor, no dia seguinte começou a se manifestar
em nós  erupções na pele como  jamais experienciado em minha vida. Nossos
corpos foram tomados por equizemas e urticárias como se tivéssemos pequenas
brotoejas espalhadas pelo corpo. Nós nos coçávamos terrivelmente especialmente
nas axilas e  entre as pernas e nádegas. Nossas linguas começaram a feder. Nós
não conseguíamos respirar direito. E por alguns dias o meu amigo, sua esposa e
eu fomos amparados e atendidos secretamente por iniciados estudantes de um
grau abaixo ao de meu amigo Shaman. Eu quase morri. Quase todos os orifícios
de nossos corpos sangravam. Nós perdemos muito sangue quando fomos ao
banheiro. Nós mal conseguíamos caminhar, apenas respirar. E após 4 ou 5 dias
os equizemas diminuíram e então a pele começou a descarcar. Nossas peles
começaram a descarcar como a muda de pele de uma cobra. Senhor, esta foi uma
das minhas mais terríveis experiências vivenciadas.
Realmente, quando eu comecei a melhorar eu  concluí que minha abdução possue
ligação direta com a ingestão da carne de uma dessas criaturas. Eu não acreditava
que meu amigo tinha me ofertado carne de uma criatura extraterrestre Grey. Eu
pensava que isto era algum tipo de raiz ou erva ou seja lá o que fosse. Mas
depois disto eu me lembrei do sabor da coisa. Tinha gosto de cobre e o mesmo
tipo de cheiro que eu havia sentido quando me encontrei com as criaturas em
1959. E depois que as equizemas sumiram   enquanto eu estava descamando nós
éramos banhados diariamente da cabeça aos pés com óleo de côco pelos iniciados
mas uma estranha alteração surgiu em nós, senhor, mas peço a todos os sábios
de seus países que leiam isto para tentar me explicar. Nós ficamos doidões,
senhor, literalmente malucos. Nós começamos a rir como verdadeiros idiotas.
Era ha ha ha ha ha, dia após dia   e por nada começávamos a rir por horas ainda
que estivéssemos cansados. E então as rizadas sumiram e uma estranha coisa
sucedeu, uma coisa que meu amigo disse que era o propósito daqueles que ingerem
carne de Mantindane objetivam alcançar. Isto foi como se nós tivéssemos ingerido
uma estranha substância, uma droga, uma droga como nenhuma outra conhecida
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acontecendo na Africa atualmente e os Americanos estão insensíveis? Nós somos
os melhores amigos que os Estados Unidos tem interagido. Nós somos o melhor
povo. Nós compramos produtos dos Estados Unidos. Nossas crianças querem
ser como as crianças americanas. Elas vestem jeans, senhor, e até se expressam
com sotaque Americano porque nós nos espelhamos em vocês. Mas porque vocês
estão deixando sermos massacrados? Por que? Por que? Não somente estamos
sendo assassinados pelas guerras, senhor, mas também pelas drogas. Não existiam
drogas na Africa do Sul  durante o governo de segregação racial. Agora sob
nosso governo democrático nosso país tornou se uma mina de impostos entupida
com drogas. Por que? Atualmente,  senhor, eu falo como um tradicional Shaman
como sendo um dos meus objetivos ajudar pessoas drogadas. Senhor, eu posso
ajudar um jovem africano viciado em  maconha, hashiche ou dakwa. Mas, senhor,
eu sou incapacitado, minhas habilidades são insignificantes e novamente fracasso
mas realizo muitas coisas que gosto  para ajudar jovens negros que estão viciados
num novo tipo de droga chamado  “crack”.  Isto parece ser uma terrível droga
parecida com chocolate sólido que é tão viciante que nenhum shaman é capaz de
ajudar a vítima. Eu indago aos americanos, aos meus irmãos e minhas irmãs
negras que estão lá por que vocês permitem que o país que é a  sua mãe seja
exterminado? Eu não me importo com o que os céticos digam, senhor. Por favor
perdõe me pelo desabafo. Eu não me importo com o que os céticos digam  mas
existe uma força destruíndo a Africa e não estou subornando os palhaços
dos banqueiros do FMI e outros grandes bancos. Você não mata as galinhas dos
ovos de ouro então porque que os banqueiros destruiríam a Africa? Existe outra
força por trás  destas pessoas, uma terrível força extraterrestre que age
furtivamente e que  brevemente nós reconheceremos isto   senhor, isto é normal
para seres humanos que tenham problemas em culpar forças externas. Eu tenho
estudado a situação da Africa desde o início e o fim da Segunda Guerra Mundial
e eu tenho evidências indicando que uma força extraterrestre está agindo na
Africa. Qual e quem está banindo as  antigas tribos Africanas? Por favor, senhor,
deixe me lhe dizer uma coisa que custou  minha alma. Por favor, eu devo comentá
la?

Martin: Por favor prossiga Credo.

Credo Mutwa: Por favor, eu estou triste por falar muito. Por favor perdõe me.       
Eu pertenço ao povo Zulu, um povo de guerreiros e sábios. Meu povo, senhor,
nunca foi estudado detalhadamente pelos antropologistas brancos mas os Zulus
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o melhor para ajudá los com certos problemas. Assim, nos últimos 40 anos ou
mais eu tenho recebido muitas mulheres que tem sido atualmente engravidadas
pelo Mantindane que tiveram sido misteriosamente abortadas deixando as vazias,
culpadas e rejeitadas por suas famílias. Então meu dever foi de convencer seus
familiares de sua inocência para tentar curar o terrível trauma espiritual, mental
e físico que a mulher vivencia e que de alguma forma lhe ajudará como também
a seus familiares a esquecer o ocorrido. Não, senhor, se esses aliens são de um
longínquo planeta por que são capazes de engravidar mulheres? Digo isto por
que esta estranha criatura que estava despida com cabelos pubianos avermelhados
montou sobre mim naquela mesa cirúrgica e este ser possuía um órgão sexual
um pouco diferente de uma normal mulher humana, como um órgão feminino?
O órgão sexual desta criatura encontrava se no lugar errado? Era um pouco
mais para a frente sendo o de uma mulher humana entre as pernas. Mas era
visível e parecido com um órgão feminino. Possuía cabelos parecidos com os de
um órgão feminino. Então, senhor, eu creio que todos esses denominados aliens
não vem de um longínquo lugar. Eu acredito que eles estão aqui conosco e que
precisam de substâncias de nosso corpo como alguns que usam certas coisas de
animais selvagens como glândulas de macacos para certos  egoísticos propósitos.
Eu creio, senhor, que nós deveríamos estudar estes perigosos fenômenos
atentamente e prudentemente. Muitos fracassaram em observar estes “aliens”
como criaturas sobrenaturais. Eles são criaturas sólidas, senhor. Eles se parecem
conosco; e além disso, senhor, eu descreverei aqui uma coisa que será extonteante:
Os extraterrestres Greys, senhor, são comestíveis. Surpreso?

Martin: Por favor continue.

Credo Mutwa: Eu disse, senhor, que os extraterrestres são
comestíveis.                   

Martin: Sim, eu escutei isso mas estou ansioso para...........

Credo Mutwa: Sua carne tem proteína como a carne de um animal mas se ingerido
pode levá lo a  morte. Eu quase morri. Veja, em Lesotho existe uma montanha
chamada Laribe mais conhecida como a montanha da Pedra Chorona. Em várias
ocasiões nos últimos 50 anos ou mais uma nave alienígena colidiu nesta montanha.
E o último acidente foi reportado nos jornais há pouco tempo atrás. Um Africano
que acredita serem estas criaturas deuses me disse que quando eles encontraram
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conhecem  coisas que se eu for comentar com seus leitores eles se impressionarão.
Deixe me dizer isto a vocês. Os Zulus sabiam dentre outras coisas que a terra
gira em torno do sol e não o inverso. Eles explicam para um iniciado que a terra
é uma criatura  feminina e o sol uma criatura masculina e que portanto a terra é
um objeto que vaguea em volta do sol   a maravilhosa princesa que dança em
volta do igneo rei sol.
Nosso povo sabia que a terra é esférica e sobre os germes e suas funções.
Quando os brancos chegaram na Africa de onde que este conhecimento surgiu?
Eu não sei. O povo Americano e Europeu disseram que Albert Einstein explicou
que o tempo e o espaço são o mesmo. Respondo que “não”! “Meu povo Zulu
sabiam que o tempo e espaço são o mesmo”. Na linguagem Zulu, um dos nomes
para o espaço é Umkati e para o tempo é Isikati. Agora, nosso povo soube que o
espaço e tempo eram os mesmos á centenas de anos atrás antes mesmo de Albert
Einsteins nascer. E além disso, nosso povo e o povo Dogon acreditam na existência
de 24 planetas no sistema solar habitados por seres inteligentes de variadas
formas. E estas informações ainda não foram citadas em nenhum livro e eu e
minha tia somos os únicos grandes sobreviventes Sanusis (Shaman) na Africa
do Sul detentores deste conhecimento.
Minha tia ainda está viva. Ela está com quase 90 anos de idade e eu estou perto
de desencarnar, sofrendo com diabete sendo uma terrível doença que aflige o
povo africano atualmente. E o que eu estou querendo lhe dizer é que embora
meu povo detenha este conhecimento jamais citado em algum livro a maioria
dos Zulus atualmente estão com o vírus HIV ou simplesmente Aids. Estima se,
senhor, que nos vindouros 50 anos de 3 á 4 Zulus morrerão. Eu possuo objetos
sagrados herdados de meu avô. Eu sou de parte de mãe um descendente direto do
último verdadeiro rei Zulu, Dingame. E meu dever é proteger meu povo de tudo
que ameaçe sua existência.
Observe, por favor, senhor. Qualquer um que estuda a humanidade com
amor, compreensão, atenção, reconhece que existe um Deus que luta para
despertar em nós.
Nós estamos lutando novamente mas muitos não estão cientes disto. Nós estamos
protegendo nosso planeta sem se importar com quem ou o que nós somos. Existem
governantes na Africa que lhe multam se você derrubar uma árvore
desnecessariamente. Isto foi comum no passado mas terminou com a vinda do
homem branco e agora retorna novamente. O homem está lutando para ser mais
desenvolvido, precavido e os extraterrestres não acreditam nesta mentira. Eles
estão querendo que nós nos matemos novamente. E eu estou preocupado com o
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troca de pensamentos. Por exemplo, quando um maldito policial está para bater
em você, você soube o que ele pensava antes mesmo dele entrar em seu quarto.
Você soube que ele estava vindo e soube exatamente o que ele pensava e o que ele
tencionava fazer com você. Assim, esta é a razão pela qual comento lhes  estranhas
coisas que abarrotam minha mente. E o que inundou minha mente naquele dia
foram visões mentais dos Mantindanes. Desde aquela época   eu sou um homem 
com pouca instrução  eu tenho dificuldade em me expressar portanto vamos
escrever somente em inglês. Eu levaria tempo para pronunciar coisas que pessoas
com boa  fluência em inglês expressariam em poucas palavras. Mas minhas
mãos são capazes de fazer coisas que ninguém me ensinou. Eu trabalho atualmente
fabricando máquinas e peças para foguetes. Eu construo armas de qualquer tipo
que eu queira e todas as pessoas que me conhecem lhe dirão isto e David Icke,
senhor, deve lhe mostrar fotos que eu tirei da minha casa. Eu contruí grandes
robôs com sobras de ferro e alguns deles funcionam. Eu não sei de onde eu
adquiri este conhecimento. E desde aquele terrível dia, as visões que eu tenho
tido como um Shaman tem se evidenciado. Eu não sei porque mas eu quero saber
a razão. Mas posso lhe dizer, senhor, que essas criaturas que as pessoas
erroneamente chamam de aliens não são. Por muitos anos observando e tentando
compreender isto eu posso lhe dizer o seguinte: que o Mantindane e outros tipos
de seres extraterrestres que nós conhecemos são sexualmente compatíveis com
os seres humanos. O Mantidane é capaz de engravidar  mulheres africanas. Eu
tenho visto muitos destes casos  durante os últimos 30 anos ou mais. Por exemplo,
de acordo com nossa cultura o aborto é pior do que um  assassinato. E se uma
mulher tribal de uma área rural na Africa do sul está grávida de um desconhecido
e depois não está mais gravida, senhor, ela é acusada de ter cometido aborto
ainda que negue. E devido as brigas entre ela e seus parentes e de seu marido ela
desafia aqueles que lhe acusam de ter se entregado a um sangoma; que é uma
pessoa como eu, um Shaman.
O Sangoma ás vezes examina a mulher e se ele achar que ela foi engravidada
tendo após seu feto removido de algum modo   e quando isto é feito pelos
Mantindanes a mulher chora copiosamente como alguém que vivenciou isto   então
o Sangoma sabe que a mulher está dizendo a verdade. E também o odor que
impregna aqueles que estiveram nas mãos do Mantindane é o mesmo dos
escrupulosos homens que sempre impregnaram todas as mulheres que tem sido
engravidadas pelo Mantindane, não importando quantos perfumes ou talcos eles
usem. Isto é porque certos casos pousam no degrau da porta de minha vida.
Os Sangomas trazem algumas pessoas para mim por que eles acham que eu sou
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que ocorrerá. Senhor, eu posso lhe mostrar muitas coisas estranhas que os
Africanos ocultaram dos extraterrestres greys. Coisas que nosso povo fez que
não é fruto de superstição. E que resultaram numa terrível experiência pessoal.
Um dia eu lhe direi, senhor, a história de como eu fui “levado”, assim dizendo.
Nós acreditamos, senhor, que o Mantindane (o “atormentador”) e que os Greys
são os servos dos Chitaulis. E que eles ao inverso do que muitos brancos imaginam
muitos brancos pensam  erroneamente, senhor que o Mantindane nos
experienciam. Eles não nos experienciam. Alguém que vivenciou um encontro
com esses seres diabólicos lhe dirá  que eles não fazem experiências. Eles possuem
um frio, frio, sangue frio e eles não fazem o que eles fazem para nós por si
mesmos e o que eles fazem é o que eles  fazem para nós como a grande criatura
que eles são. Por favor, senhor, você pode me dar um tempo para lhe dizer
suscintamente o que aconteceu comigo?

Martin: Oh, sim, disponha se. Nós temos todo o tempo necessário.

Credo Mutwa: Senhor, este foi um comum dia como qualquer outro. Este foi um
maravilhoso dia nas montanhas do oeste de Zimbabwe chamado de Inyangani.
Existem muitas montanhas no leste de Zimbabwe. Portanto, neste dia eu fui
instruído por minha professora a procurar uma certa erva que utilizaríamos para
curar um iniciado adoentado. E minha professora chamava se Senhora. Moyo
que foi Ndebele e desde então Zimbabwe sendo uma vez conhecida como Rhodesia.
Então fui procurar esta erva sem pensar nas crenças pois não acreditava em
nenhuma dessas criaturas. Eu nunca me deparei com esses seres antes embora
acreditássemos em muitas coisas mas eu duvidava sobre algumas entidades que
acreditávamos na época porque eu nunca havia me deparado com nada parecido
antes. E repentinamente, senhor, eu percebi que a temperatura havia caído embora
fosse um dia quente na Africa. E então a temperatura esfriou e uma brilhante
névoa azulada me circundou naquela paisagem oriental. Eu me lembro que me
espantei com a névoa quando colhia  uma das ervas. Subitamente, me encontrei
num lugar estranho parecido com uma linha de um metálico túnel. Eu já tinha
trabalhado em minas logo parecia com um túnel de mina alinhado com um prateado
metal acinzentado. Havia neste lugar um ser corpulento e pesado trabalhando
num banco ou mesa, senhor. Eu não estava amarrado na mesa mas deitado sem
minha calça mas com minhas botas que eu usava para ir ao bosque. Quando
neste estranho lugar num quarto em formato de um túnel eu avistei seres com
cabeças similares aos dos greys se aproximando lentamente.
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disse “Não me enganes homem; de que inferno você é? Eu já o vi em algum
lugar? E então o fitei. Eu o reconheci pelos seus longos e lisos cabelos castanhos
dourados e seu ridículo bigode e barba. Eu o reconheci pelos seus cruéis olhos
azuis e intimidação que refletiam em seus olhos e pela sua pálida pele como a de
um bode. Eu então disse “Meneer”, que é uma trilha africana “Meneer   eu já o
vi na Rhodesia numa instalação subterrânea”. E se eu tivesse batido nele
inicialmente ele não teria me tratado como tratou, senhor. Ele então esquivou se
e partiu irritado desaparecendo pelo outro lado da rua. Basicamente foi isto que
aconteceu comigo, senhor, mas esta não foi a única experiência também.
Desde aquela época me deparei com pessoas que vivenciaram similares
experiências que eu descrevi aqui sendo que muitas ocorreram com homens
brancos e mulheres que tampouco lêem ou escrevem. Por eu ser um Shaman eles
me procuraram para ajudá los mas eu procurava alguém mais sábio que eu para
me explicar o que tinha realmente acontecido comigo.
Por que, senhor, quando eu fui sequestrado pelo Mantindane, você fica tão
traumatizado, sua vida torna se tão transformada que você fica desconcertado e
envergonhado de si mesmo e desenvolve um ódio incompreensível e também
sutis mudanças em sua vida que não fazem sentido para você. Primeiro: Você
desenvolve um esquisito amor pela humanidade. Então você balança seus ombros
e diz: “Ei, desperte as pessoas; nós não estamos sozinhos!”E assim você
desenvolve um sentimento que sua vida já não é mais sua e também desperta
uma estranha vontade de viajar para vários lugares. Você preocupa se com o
futuro e com as pessoas. E outra coisa, senhor, eu espero que um dia você me
envie pessoas para a Africa para eu lhes mostrar seus próprios eus: você adquire
conhecimento que não pertence a você. Você desenvolve um entendimento do
espaço e tempo e criação que não faz sentido para você como um ser humano
isto é um estado em que após terrivelmente torturado com extração de algumas
substâncias em que ocorre algum tipo de troca você desvenda coisas que o
Mantindane conhecia e que os seres humanos desconhecem. Mas, senhor, eu sei
que o esquecimento de Deus ocorreu até mesmo quando   por exemplo, naquela
época em 1966 na Africa do sul, senhor, eu fui arrastado e estupidamente
interrogado pela polícia. Foi nesta época que todos os intelectuais negros, não
importando o que eles eram ou fossem, foram visitados por perversos rapazes
que lhes torturaram, ás vezes até mesmo com aparelhos elétricos e então nos
interrogavam e assim por diante. Ás vezes, quando esses “seres humanos” lhe
torturavam você percebia o que eles pensavam. De algum modo quando você
está sendo torturado por humanos não somente pelos Mantindanes, existe uma
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Haviam luzes neste lugar mas não como nós conhecemos. Os seres consertavam
um material brilhante. E haviam coisas distantes da entrada que eram anotações
que estavam sendo feitas por um prateado grey quando se aproximaram de mim
criaturas  que me hipnotizaram como se tivessem me feito bruxaria. Eu observei
as criaturas ao se aproximarem de mim. Eu desconhecia seus propósitos. Eu me
debatia mas não conseguia mover meus braços e pernas. Eu justamente estava lá
deitado como um bode para ser sacrificado no altar. E quando as criaturas se
aproximaram eu me amedrontei. Eram criaturas pequenas quase do tamanho
dos pigmeus africanos. Eles tinham grandes cabeças e braços e pernas muito
finas. Eu observei, senhor, como um artista e pintor, que esses seres eram
totalmente desconjuntados na visão de um artista. Seus membros eram muito
longos para seus corpos e seus pescoços eram muito finos e suas cabeças quase
do tamanho de melancias. Eles possuíam esquisitos  olhos arregalados. Eles não
tinham narizes como nós temos mas somente pequenos orifícios nos dois lados
superiores entre os olhos. Suas bocas não possuíam lábios  somente um fino
risco como feito por uma navalha. E enquanto eu olhava as criaturas, senhor, eu
fiquei assustado com alguma coisa perto de minha cabeça. E quando olhei para
cima havia outra criatura ligeiramente maior que as outras que encontravam se
perto de minha cabeça me observando. Eu olhava seus hipnotizantes olhos que
me enfeitiçavam. Então os observei pois a mesma queria que eu vidrasse seus
olhos. Eu vi pelas suas membranas seus verdadeiros olhos por trás da parte escura
da membrana de seu arregalado olho. Seus olhos eram arredondados com
horizontais pupilas como as de um gato. E a coisa não balançava a cabeça. Mas
respirava ao notar que suas narinas inalavam e exalavam. Mas se alguém me
disser que eu cheiro que nem essas criaturas, senhor, sou capaz de socá lo.

Martin: Sorrindo

Credo Mutwa: As criaturas cheiravam como qualquer negociante. Havia um
estranho cheiro, um cheiro químico parecido com um forte cheiro de cobre quente
(sulfur) que irritou minha garganta e coçou meus olhos. E a criatura percebeu
isto e me fitou quando senti uma terrível dor na minha coxa direita desferido
como uma espada em minha coxa. Eu gritei tanto que clamei por minha mãe
quando a criatura tapou minha boca. Você sabe, senhor, se você quiser saber o
nível de dor que uma pessoa sente, por favor, senhor, segure as pernas de uma
galinha, corte a e coloque isto em seu bico. Isto foi o que a criatura sentiu
quando colocou a mão na minha  boca. Esta criatura tinha finos, longos dedos
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tombei no chão percebendo que o mesmo era estranho. Haviam movimentos nos
seus padrões que mudavam e se alteravam em purpúreo, vermelho e em padrões
esverdeados no fundo de um metal acinzentado. E então a criatura me puxou
novamente pelo cabelo me forçando a levantar me para acompanhá la. Senhor,
levaria muito tempo para eu descrever o que eu vi neste esquisito lugar quando a
criatura me empurrava de quarto a quarto.
Até agora eu não consigo compreender o que foi que eu vi neste lugar. Mas
dentre as muitas coisas que eu vi estavam grandes objetos cilíndricos feitos de
algum  tipo de vidro. E dentro destes objetos cilíndricos, senhor, que vinham do
teto ao chão por onde nós passáva mos eu vi um tipo de líquido rosado acinzentado.
E dentro deste líquido eu vi pequenas criaturas extraterrestres boiando em vidros
cilíndricos como pequenos asquerozos sapos. Eu não compreendi isto que me
mostraram. Mas quando eu cheguei no último quarto eu vi pessoas e outras
estranhas criaturas que até agora incompreendo e que encontravam se deitadas
na mesa. Eu também tinha passado por um homem branco, um verdadeiro homem
branco que cheirava como  um ser humano em suor, urina, excrementos e medo.
Este homem encontrava se deitado na mesa como o primeiro que eu tinha avistado
inicialmente então nós nos olhamos quando eu parti. Então me deparei no bosque
sem minhas botas. Mas eu sentia uma terrível dor no lado direito de minha coxa
e meu pênis começou a inflamar e quando fui lavá lo a dor foi terrífica. Eu tirei
minha camisa e a empreguei como atadura e caminhei pelo bosque. Quando
encontrei com um grupo de jovens negros Rhodesianos que me levaram para
meus professores no vilarejo. E chegando no vilarejo eu fedia tanto que os
cachorros latiram e rosnaram para mim logo chorei  copiosamente. Então, minha
professora, alguns estudantes e algumas pessoas do vilarejo foram quem me
salvaram naquele dia. Minha professora e os aldeões não surpreenderam se com
o ocorrido. Eles acreditaram em minha história, senhor. Eles me disseram que
ocorreu comigo já havia acontecido com muitas outras pessoas e  que eu tive
sorte em retornar vivo por que muitas delas desaparecem para sempre naquela
região   pessoas brancas, negras e etc. Senhor, eu estou resumindo uma longa
história. Um ano depois, em 1960 eu estava entregando produtos na cidade de
Johannesburg. Veja, eu estava trabalhando numa loja folclórica quando  um
homem  branco gritou para eu parar. Eu achei que este homem era um policial
que queria ver meus documentos. E quando eu fui mostrá los ele me indagou
irritado dizendo que não queria ver meus malditos documentos. Senhor, então
ele me questionou: “Ouça, de que inferno o conheço, maldição, eu já o vi antes?”
“Quem é você? Eu disse “ninguém, senhor”; apenas um trabalhador”. Ele então
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que eram mais unidos do que os meus dedos humanos. E seu dedo polegar
encontrava se no lugar errado. Cada um dos dedos tinham escuras garras parecidas
com as de certos pássaros africanos. E a coisa me dizia para eu ficar quieto. Mas
não lembro, senhor, quando a dor sumiu. Só sei que eu gritei, gritei e gritei
seguidamente. E então extraíram alguma coisa de mim e quando olhei para baixo
minha coxa estava ensanguentada e uma das criaturas  haviam 4 delas além da
outra que encontrava se perto de minha cabeça   estava fazendo um curativo em
minha coxa, sendo que a pele do prateado grey lembrava a carne de certos tipos
de peixes que nós pescamos no mar da Africa. Mas a criatura que encontrava se
perto de mim parecia feminina. Era de alguma forma diferente dos outros. Este
ser era alto, grande, mas sem os similares seios das normais mulheres humanas
mas parecia ser feminino. E os outros pareciam temê la mas não sei como lhe
explicar isto. E então quando esta terrível coisa partiu outras criaturas se
aproximaram de mim   este ser caminhava de lado sacudindo se como se estivesse
 bêbado   ele caminhou pela mesa pelo meu lado esquerdo e permaneceu perto de
um  ser que encontrava se perto de minha cabeça. Mas antes que eu soubesse o
que sucederia a criatura fixou uma pequena prateada bola na ponta de um tipo
de caneta com um longo cabo e a inseriu friamente em minha narina direita.
Senhor, a dor foi descomunal. Meu nariz sangrava e eu engasgava e tentava
gritar mas o sangue escorria pela minha garganta. Isto foi um pesadelo. Então
retiraram esta coisa e eu tentei reagir e sentar me. A dor foi terrível, mas a outra
coisa que estava na minha  cabeça apoiava se em minha testa me curvando sem
forças. Eu engasgava e tentava estancar a hemorragia girando minha cabeça
para a direita para cuspir o sangue mas o que as criaturas me fizeram depois,
senhor, eu não sei. Tudo o que eu sei é que a dor desapareceu e no seu lugar
surgiram me visões de dilúvio, visões de cidades com  algumas conhecidas  mas
as cidades encontravam se semi destruídas com tetos destruídos e janelas vazias
como se olhasse pelos olhos de um crânio.
Eu frequentemente tinha essas visões.Todas as construções estavam semi
submersas numa água avermelhada, barrenta. Era como se tivesse ocorrido um
dilúvio avistando se semi destruídas construções provocadas por um desastre de
algum tipo nesta terrífica visão. Mas antes destas cenas surgirem uma das criaturas
a única que encontrava se próxima de meu pé manejou algo indolor em meu
órgão sexual sentindo uma forte sensação como se estivesse transando com alguém
ou alguma coisa. E então a criatura retirou a coisa de meu órgão masculino
parecido como se um pequeno e escuro tubo tivesse sido inserido no meu orgão
sexual resultando misteriosamente em algo que não faço intencionalmente.
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E então abriram minha bexiga e urinei direto no tórax da criatura quando retiraram
o instrumento de meu órgão sexual. E se eu tivesse agredido a criatura ela não
reagiria. Ela foi atingida tão fortemente que quase caiu cambaleando como um
inseto drogado e deixou a sala. Eu não sei se a minha urina fez isto; eu não sei.
Mas foi o que ocorreu. E então depois de um tempo as outras criaturas saíram
da  sala deixando me com uma terrível dor em minha narina com sangue ao meu
redor e a mesa urinada. E a coisa que estava de pé perto de minha cabeça não se
mechia  Estava lá apenas com a sua mão direita apalpando meu ombro esquerdo
de uma maneira estranha e maravilhosamente feminina. Este ser encontrava se
lá de pé me observando.
Não havia expressão em sua face. Eu nunca vi nenhuma das criaturas falar ou
pronunciar algum som. Tudo o que eu sei é que eles eram mudos. E então,
chegaram duas outras criaturas sendo que esta era totalmente de metal. Até
mesmo nos meus piores pesadelos eu ainda vejo esta criatura. Este ser era alto e
grande tanto que na área que encontráva mos era pequeno para isto. Este ser
caminhava levemente curvado, movendo se para frente e ele definitivamente não
era um ser vivo mas uma criatura robótica ou algo assim. E então ele se aproximou
de meus pés, mas notei que seu corpo era dezengonçado quando  me observou.
Não tinha boca nem nariz. Somente dois brilhantes olhos que mudavam de cor e
se movimentavam de alguma  forma como o estalido de um dispositivo elétrico.
E por trás desta grande e hábil criatura chegou uma criatura impressionante.
Era muito, muito gorda, senhor. Tinha pele rosada e um corpo bem humano com
cabelos loiros e olhos azuis muito  brilhantes. Seu cabelo parecia como algum
tipo de fibra de nylon. Tinha definidas bochechas e uma boca quase humana
com grossos lábios e um pequeno pontiagudo queixo. A criatura, senhor, era
realmente feminina mas como um artista, pintor e escultor observei que esta
criatura era totalmente desconjuntada. Estava toda errada.
Primeiro, seus seios eram finos e pontiagudos e localizados muito acima de seu
tórax onde em nenhuma normal mulher humana se encontrariam. Seu corpo era
corpulento e suas pernas e braços eram muito curtos proporcionalmente ao resto
de seu corpo. E então este ser se aproximou, me observou e antes que eu soubesse
o que ele iria fazer, ele me arrastou. Foi uma terrível experiência, senhor, até
mesmo pior do que minha prévia experiência. Mas até hoje o trauma daquele dia
repercute em minha vida, senhor, exatamente há 40 anos depois. E depois que
esta criatura partiu permaneceu somente a criatura que havia permanecido perto
de minha cabeça quando a outra criatura que encontrava se perto de minha
cabeça me agarrou pelo cabelo me forçando a sair da mesa. Eu saí da mesa e


