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FíSICA
DOS

UFOS
A Gravidade sob Controle

As freqüentes descrições que
fazem dos UFOs chamam atenção para
a incrível semelhança com a
Espaçonave Gravitacional concebida
após o advento da Teoria Quântica
Relativística da Gravidade, que levou a
descoberta das tecnologias de Controle
da Gravidade e a um novo conceito de
espaçonave e vôo aeroespacial.
Meu trabalho, nos últimos trinta e
cinco anos, foi dedicado a encontrar
correlação
entre
gravitação
e
eletromagnetismo, objetivando descobrir
meios para controle da gravidade. A
síntese deste trabalho foi apresentada
em
dois
artigos
publicados
recentemente: “Mathematical Foundations

razão de ser: os UFOs devem operar
com a gravidade tal como as
espaçonaves gravitacionais. Assim, para
entender a física dos UFOs basta
compreender a física das Espaçonaves
Gravitacionais.

of the Relativistic Theory of Quantum
Gravity” e “Gravity Control by means of

Electromagnetic Field through Gas or
Plasma at Ultra-Low Pressure”. Neste
último, apresento as tecnologias de
controle da gravidade que resultam do
advento da Célula de Controle de
Gravidade construída a partir da
descoberta da correlação entre massa
gravitacional e massa inercial, deduzida
na Teoria Quântica Relativística da
Gravidade apresentada no primeiro
artigo já citado.
No segundo artigo é mostrado em
detalhes que o controle eletromagnético
da gravidade pode ter muitas aplicações
práticas, entre as quais a Espaçonave
Gravitacional citada anteriormente; o
Motor Gravitacional que irá mudar o
paradigma da geração de energia, e o
Transceiver Gravitacional Quântico
(Celular Quântico) que poderá transmitir
informações
instantaneamente
a
qualquer
distância
no
Universo
tornando possível desse modo, a
Comunicação Interestelar Instantânea.
Neste livro busco socializar o
referido trabalho científico, apresentado-o
desta vez ao público não-especialista, ao
mesmo tempo em que procuro mostrar
que a semelhança da Espaçonave
Gravitacional com os UFOs tem uma
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A incrível semelhança dos UFOs
com a Espaçonave Gravitacional – um
novo
conceito
de
espaçonave
concebida após o advento da Teoria
Quântica Relativística da Gravidade,
mostra
que
o
princípio
de
funcionamento dos UFOs deve ser o
mesmo dessas espaçonaves. Ou seja, o
controle da gravidade. Assim, para
entender a Física dos UFOs basta
compreender a Física das Espaçonaves
Gravitacionais apresentada neste livro
de
forma
simples
para
nãoespecialistas.
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