
09:00 - 10:30

11:00 - 12:30

14:00 - 15:30

16:00 - 17:30

17:30 - 19:00

20:00 - 24:00

Ufocriptologia e Ferramentas para Acessar os Códigos Secretos da Bíblia

Módulo 2

Atlântida e Nibiru Codificado no Velho Testamento e a Volta do Homem a Marte

Por fim, esse módulo tratará de Jonas e o estranho peixe que o engoliu. Seria um animal marinho de carne e osso ou uma 
avançada máquina da Atlântida? Falaremos também de Ramsés, o faraó de 500 anos, e do Código Anunnaki criptografado 
em um único versículo no livro do Gênesis. Por último, responderemos à pergunta: onde está a verdade sobre a vinda dos 
Nefilim à Terra e a identidade secreta celestial de Enki e Enlil?

Esta programação pode sofrer alteração em caso de força maior e sem aviso prévio.

Jantar de Confraternização 

 Manifestações Ufológicas Registradas em Código Secreto na Bíblia
Ministrante: Paulo Sergio Batalini

Módulo 1

Esse módulo introduzirá o aluno à Ufocriptologia e mostrará como usar a Cabalá como ferramenta de criptoanálise. Será 
também feita a revelação da Cabalá e o Livro de Safira pelo alienígena Raziel e a apresentação de trechos da Torá sobre um 
evento ufológico no Deserto do Sinai. Faremos uma análise dos códigos da Torá e apresentaremos o matemático judeu 
lituano que descobriu o código criptografado nos textos originais hebraicos do livro sagrado.

Segredos da Antiga Civilização Marciana Revelados Através da Criptoanálise 

12 de dezembro das 09:00 às 19:00

Nesta etapa do curso discutiremos a criação de Adão e como ele foi gerado pelos Elohim da poeira de Adamáh, ou Marte. 
Abordaremos o Éden, o código genético da humanidade. Faremos uma discussão sobre a misteriosa face fotografada pela 
NASA em Marte, sobre o intramundo e sobre Caim, o filho de Adão, e seus filhos Afrira e Kastimon. Por fim, serão 
apresentados os geneticistas celestes e como a humanidade prostrada foi colocada de pé.

Módulo 3

Interação Alien no Passado e Criptoevidências da Descida de Deus no Sinai

Ishim, híbridos, e Noé, o humano angélico. Também falaremos da Arca de Noé, a Battlestar Galáctica que trouxe a 
humanidade para a Terra, da Torre de Babel e do portão estelar, mostrando que alienígenas filhos de Adão pós-diluvianos 
tentaram criar este portão estelar. O UFO visto por Jacó, o enigma ufológico do rabino Chasdai Crescas e a vida de Moisés, 
um ser híbrido. Finalizaremos o módulo tratando do evento ufológico do Deserto do Sinai.

No Restaurante do Hotel Blue Tree Saint Michel

Após cada curso, será realizado no restaurante do Hotel Blue Tree Saint Michel um jantar de participação por adesão e 
opcional. Será um momento complementar a tudo o que passaremos durante cada dia de curso. O cardápio será produzido 
pelos chéfs do hotel e terá opções de carnes, saladas, massas, pratos vegetarianos e veganos. Bebidas não alcóolicas estão 
incluídas.

Módulo 4

Evidências Ufocriptológicas das Abduções de Elias, Jonas e Ezequiel

Como se deu a abdução do profeta Elias, um episódio codificado nos textos originais hebraicos do Livro dos Reis? 
Trataremos das carruagens de Eliseu, os carros de fogo que cercaram o profeta e seu servo, protegendo-os do exército 
inimigo, e da conexão com a alma de Erich von Däniken e sua relação com Jonas, o homem vestido em uma pele de peixe, 
ou adapa.

Módulo 5


