
09:00 - 10:30

11:00 - 12:30

14:00 - 15:30

16:00 - 17:30

17:30 - 19:00

20:00 - 24:00

A Teoria dos Antigos Astronautas

Módulo 2

O Misterioso e Controverso Planeta Nibiru

A parte mais polêmica da teoria de Zecharia Sitchin sobre os Anunnaki, e a que mais é atingida pela desinformação e pela 
contrainformação, se refere ao Nibiru. Nibiru é Nêmesis? É o chamado planeta Chupão? É Hercólubus? Este mundo está 
mesmo chegando nos próximos anos ou meses e vai destruir a Terra e a humanidade? Conheça a explicação definitiva.

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

Jantar de Confraternização 

Curso O Legado Anunnaki 2: A Era dos Deuses
Ministrante: Van Ted

Módulo 1

Em 1968, Erich von Däniken fez as perguntas certas em seu livro  Eram os Deuses Astronautas? E em 1976 Zecharia Sitchin 
respondeu a elas em seu livro O 12º Planeta, apresentando uma teoria completa sobre ETs que vieram para a Terra e a 
colonizaram. Esse módulo vai abordar a conjectura que mudou o nosso olhar sobre as origens da humanidade, pondo em 
xeque as religiões e tudo o que nos ensinaram sobre a história do Mundo.

Adão e Eva, o Mito da Criação 

29 de agosto, das 09:00 às 19:00

Esta etapa do curso fará a revelação sobre o que realmente aconteceu no passado da Terra e da humanidade. Já não é mais 
novidade que nossa história foi corrompida e desarticulada por motivos escusos muitas vezes insondáveis, e outras vezes 
com o objetivo muito claro de ser uma ferramenta de manobra popular. Fomos criados para ser escravos? Isso se repetirá 
no futuro?

Módulo 3

Os Anunnaki Desde o Planeta de Origem 

Quem são, como são, como pensam e como estruturaram a sua sociedade, que é baseada em sistema patriarcal e regime 
monárquico? Entendendo isso, entenderemos como o nosso mundo vem funcionado desde a Antiguidade. Tudo o que 
somos hoje são ecos do passado. Religião, política, filosofia, ciências e comportamento social, enfim, tudo. Nós somos os 
herdeiros da Terra e o principal legado que os Anunnaki deixaram por aqui.

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

Análise das Personalidades Anunnaki

As percepções sobre os Anunnaki são tendenciosas. Eles são reptilianos? Vamos tirar todas as dúvidas sobre um dos temas 
que mais trazem desinformação sobre tais seres, e consequentemente sobre nós. Enlil foi o inimigo da humanidade e Enki 
seu salvador? Nesse módulo vamos analisar os principais líderes da chamada Missão Terra: Enki, Enlil, Ningishzidda, 
Ninhursag, Marduk, Inanna e outros, com farto material para download.

Módulo 5


