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VINDOS DO ORIENTE EM BUSCA DA PEDRA FILOSOFAL NO INFINITO, 

...contod de nôs manera! 

 

APRESENTAÇÃO 

Entremos a bordo da Nave Vindos do Oriente 2020, é chegada a hora de iniciarmos uma 

viagem, uma viagem cósmica, para além de tudo o que a humanidade conhece , vamos partir 

em uma jornada que se confunde com a própria existência de vida na terra, que vai além da 

história conforme a conhecemos, não está escrita em livros, é passada oralmente por pessoas 

sensíveis, podemos dizer que as mesmas são antenas, antenas da raça humana, em algumas 

culturas chamadas de Xamãs, e é em suas mãos, cabeças e espíritos que encontraremos parte  

do que desde a antiguidade é uma busca incansável nesta caminhada:  

A Pedra Filosofal, em um primeiro momento achavam que a pedra era material, um artefato 

mítico capaz de poderes incalculáveis, várias buscas infrutíferas fizeram os antigos duvidar de 

sua existência, depois vieram os medievais tentando encontra-la em misturas alquímicas, 

então já não seria material, mas sim fluida, resultado de combinações científicas, algumas 

beirando o que na época era chamado de magia, a caminhada continuou e o homem evoluiu 

em seu mental, descobriu o consciente de sua mente,  até encontrar seu misterioso e 

verdadeiro objetivo : o inconsciente, antes reconhecido como a profundeza mais individual do 

Ser, até que o psicólogo Carl Jung percebeu que este inconsciente não era tão individual assim, 

mas sim pertencia a uma raiz comum, era coletivo, habitava a mente de todos  e que de fato 

havia sido percebido por estes seres humanos especiais chamados de Xamãs, o tempo passou 

e o homem evoluiu em ciência, filosofia, nas artes e na espiritualidade,  mas a busca 

continuava, até que olhando para o alto viu o cosmos, olhou para uma parcela mínima da via 

láctea e questionou: será que lá, no espaço infinito encontrarei esta tão cobiçada pedra e as 

respostas nela contidas?  então percebeu os sinais do universo, primeiro seus fenômenos 

físicos, mas com a evolução da psique e do espirito algo mais fluido aconteceu, entrou em 

contato com dimensões e sistemas solares paralelos, deles as informações viriam em espirito, 

começaram a ser identificadas, mensagens decodificadas, Civilizações se apresentaram assim 

como seus objetivos nestes contatos com o homem, será que estas mensagens somadas ao 

conhecimento dos Xamãs seria a verdadeira Pedra Filosofal, então Vindos do Oriente 

ousadamente parte ao cosmo e recolhe essas joias celestes, ao mesmo tempo em que busca 

na ancestralidade de uma contadora de histórias a nossa parte, o nosso jeito, e dele retirar o 

sumo do jeito do Cabo verdiano de viver: Com AMOR e ALEGRIA. 

Nossa jornada iniciará com a partida da nave VO-CV\20.20, nossos intrépidos astronautas irão 

lançar-se ao universo, em meio as Alegrias Carnavalescas partirão, usando como inspiração e 

combustível a alegria do carnaval de soncent, sua motivação é a descoberta da verdade, em 

confirmar ou não a existência desta tão cobiçada Pedra Filosofal, impulsionada por nossa 

Bateria ela faz o rufar de tambores empurrar a Nave na direção do infinito, como satélites 

artificiais nosso casal de Mestre Sala e Porta Bandeira apontam à nave VO-CV\20.20 a melhor 

direção a seguir, eles serão o último contato humano antes da nave entrar no vazio negro do 

universo, antes de rumar entre quasares pulsantes e supernovas radiantes, apesar de seu 

extremo conhecimento tecnológico a tripulação composta de cientistas de Cabo Verde trás no 

espirito todo o legado que esta terra deposita em seus filhos, um legado de Amizade, 

companheirismo e um profundo AMOR que tanto estas terras quanto este oceano imprimem. 
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Ao sinal de partida o capitão da nave VO-CV\20.20  ordena que todos os tripulantes se 

preparem para em alguns segundos avançar na velocidade da Luz e adentrarem o que os 

cientistas chamam de “buracos de minhoca”, nestes tuneis são quebradas as barreiras 

dimensionais e distâncias inimagináveis são vencidas em poucos momentos, ao simples toque 

em um painel virtual a nave dispara rumo ao desconhecido e aos segredos da vida. 

PRIMEIRO SETOR : A PRIMEIRA PARADA, A CONSTELAÇÃO DAS PLÊIADES & A CONSCIENCIA 

ECOLOGICA. 

Nosso enredo então começa a tomar forma na rua de Lisboa, após percorrer os tuneis 

cósmicos os heróis chegam ao primeiro sistema estelar de seu roteiro:  AS PLÊIADES, seus 

habitantes são chamados de Adâmicos por serem os mais parecidos com os humanos, os 

PLÊIADIANOS serão os primeiros seres visitados por nossos astronautas, tal escolha foi feita 

em função destes extraterrestres habitarem os dez planetas em torno de uma de suas estrelas 

e nisso se assemelham a pátria natal de nossos astronautas: Cabo Verde e suas dez ilhas são 

um colar de pérolas Atlântico, assim como as Plêiades são um colar de cristais do cosmos, ao 

chegarem ao planeta Hera sinais de luz e paz foram enviados e por consequência autorizados a 

pousar no corpo celeste, neste contato os seres avançadíssimos em ciência e espiritualidade 

explicaram que há milênios eles visitam a terra, desde que foi colonizada, e ensinaram aos 

seus habitantes ditos “primitivos” a forma de como se relacionar com o meio ambiente, como 

cuidar de suas águas, de suas terras, do seu ar e de sua flora e fauna, estes conhecimento 

teriam sido repassados aos Maias, Incas e Indígenas da atual América do Norte e Brasil, 

chamaram de Xamãs estes seres antenados com o planeta que tornaram-se guardiões de 

Gaya, a Terra, disseram ainda que esta harmonia seria essencial para a compreensão da vida, e 

que é a base do entendimento filosófico que nossos irmãos foram buscar no espaço, pois é 

esta consciência ambiental que mantem a vida em seu planeta azul. 

Após longa conversa e troca de energias nossos astronautas entraram em sua nave cabo-

verdiana e  organizaram-se para continuar a viagem pelo cosmos, ajustaram seus 

computadores e em painéis que surgem do nada, traçam as novas rotas que seguirão, visto 

que todo o aprendizado necessário para o entendimento material da vida estaria naquele 

momento compreendido e arquivado. 
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SEGUNDO SETOR:  A SEGUNDA PARADA NO UNIVERSO,  CONSTELAÇÃO DO BOIEIRO , A 

ESTRELA ARCTURO E A SAÚDE HUMANA. 

A nave VO-CV/20.20 foi posicionada à entrada dos tuneis estelares, o comandante anunciou à 

tripulação que partiriam imediatamente, seus painéis de controle virtuais foram preparados e 

os corajosos astronautas de Cabo Verde tomaram seus assentos, ao sinal, o veiculo cósmico 

disparou em uma dobra do universo e adentrou em um túnel, à velocidade superior a da luz 

navegou em direção à gigantesca estrela vermelha ARCTURO, a principal deste sistema, os 

astronautas tiveram de ajustar suas estruturas moleculares, pois, os ARCTURIANOS são seres 

de quinta dimensão, portanto transcendem a matéria, são Luz Pura, emanaram ao planeta 

frequências vibracionais mentais, e em resposta foram autorizados a pousar, lá os habitantes 

por escolha própria condensaram seus corpos luminosos e puderam ser vistos como matéria 

para os nossos heróis,  através de telepatia conversaram e souberam que tal civilização 

também já visitara a terra, e teria deixado com seus habitantes todo o conhecimento 

necessário para a manutenção da saúde de seus corpos materiais, mentais e espirituais, 

explicaram sobre alinhamento de energias, ou seja, realinhamento de chacras, souberam que 

chacras são entradas de energia dos corpos sutis, seu equilíbrio garante que o corpo não irá 

adoecer vitima de vírus, bactérias ou outros intrusos oportunistas do corpo,  aprenderam  que 

a mente também adoece, e com sua doença produz no corpo físico efeitos de energia 

represada sob a forma de feridas e outras doenças mais graves, foram esclarecidos que o 

espirito também necessita de atenção, atua na mente e dependendo de sua fé pode causar 

plena realização ou profunda depressão no corpo mental, disseram que toda esta informação 

foi repassada a Xamãs na terra, principalmente egípcios e hindus na aurora da civilização 

humana.Ao termino da troca os tripulantes da nave VO-CV/20.20 estavam energizados, e 

sentiam-se plenos de vida e sua saúde estava perfeitamente equilibrada, perceberam em seus 

corpos uma satisfação completa, fruto de uma limpeza luminosa. 

 

 

TERCEIRO SETOR:  O RETORNO DOS HEROIS E O CARNAVAL EM MINDELO. 

Com a dose de combustível em seu limite final era chegada a hora do retorno, nossos 

cientistas cabo-verdianos haviam absorvido o conhecimento com os seres de outras orbes, de 
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outras galáxias, realizados, armazenaram todas a informações obtidas, suas memorias estavam 

em nano chips e foram guardadas,  a tripulação preparou-se para o retorno à terra, mais 

especificamente A Mindelo, em Cabo Verde, sabendo que a relação de tempo no espaço é 

infinitamente diferenciada ao tempo na terra, calcularam que o tempo de viagem em horas 

seria sentido na terra em apenas alguns minutos, ao comando acionaram a nave no 

hiperespaço e projetaram-se para casa,  seu tempo de dias no espaço na verdade foi de 

apenas 59 minutos na terra, chegaram exatamente ao final do desfile de carnaval de Vindos do 

Oriente,  sentiram a Paz do retorno em sua amada terra, e melhor ainda sentiam a energia da 

alegria do carnaval de Mindelo, mas, qual o susto ao verem ao longe uma gigantesca nave 

extraterrestre aterrada na rua de Lisboa. À sua frente em uma humilde residência da ilha 

avistaram uma singela imagem, a contadora de Histórias CELINA PEREIRA, a gesticular e 

docemente contar as aventuras de sua imaginação de XAMÃ AFRICANA.imaginaram tratar-se 

de  crianças da ilha que estavam a seus pés escutando, mas qual o susto, ao verem que seus 

atentos ouvintes era, na verdade, um grupo de GRAYS, (que são o equivalente as crianças da 

terra em uma versão extraterrestre), que ouviam atentamente, aprendendo com a senhora 

um conhecimento que em lugar nenhum do universo haviam captado.Então perceberam que 

não era necessário ir tão longe no universo, a PEDRA FILOSOFAL que tanto procuraram estava 

ali, na voz e nas histórias daquela velha senhora, que criativamente vinha alimentando de 

imaginação gerações de cidadãos cabo-verdianos, perceberam que o AMOR era o que faltava 

para completar o ciclo de aprendizado, e que isto não encontrariam nas galáxias distantes, mas 

que estava ali ao alcance de suas mãos para um abraço e à distancia de seus ouvidos para que, 

com isso, aprendessem o verdadeiro sentido da vida, que só nos é repassado aqui, em nossa 

amada terra, em nosso colar de pérolas atlântico, do nosso jeito especial de ser, Cabo Verde é 

seu povo, sua maior riqueza é sua CULTURA, fruto de anos de vivências nessas terras e neste 

oceano azul e límpido, nossa PEDRA FILOSOFAL é na verdade um sentimento, não é material 

e nem é fluida, ela é composta da energia do sentimento, e sentimento é o que não falta 

nestas terras atlantes . 
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  2º SECTOR ( A SEGUNDA PARADA NO UNIVERSO (CONSTELAÇÃO DO BOEIRO, A ESTRELA ARCTURO E A SAÚDE HUMANA)            
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                                      3º SECTOR  - O RETORNO DOS HEROIS E O CARNAVAL EM MINDELO 

                                                        2º CASAL    PORTA BANDEIRA / MESTRE SALA 

 TORRE DE CONTROL
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                     3º CARRO – CELINA PEREIRA 

                      E O RETORNO DOS HEROIS                                              FIGURANTES 3º CARRO 

 

    OBS:  TODOS AS ALAS VEEM COM OS RESPECTIVOS DESTAQUES 
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