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Bilu o ET Brasileiro é ídolo nacional
Agora o ET de Corguinho começa a se tornar popstar
internacional

D

e repente a mídia voltou os olhos para a zona rural dos municípios de
Corguinho e Rochedo, a cerca de 70 quilômetros de Campo Grande,
região onde se situa a Fazenda Portal, quando repórteres de conhecida
emissora de televisão ficaram com medo e não conseguiram finalizar entrevista
com o extraterrestre Bilu. A notícia se espalhou rapidamente em todos os cantos
do país e o que era para ser a reportagem do século acabou se transformando em
piada nacional, divulgando o Projeto Portal e o trabalho desenvolvido por seus
integrantes baseado nas informações de seus parceiros das estrelas sobre
evolução mental. (pág.2)

Pesquisadores descobrem imagens de Ufo pré-histórico e de
alienígenas em caverna na Índia
Os desenhos rupestres levam a crer que extreterrestres interagiram com
humanos há milhares de anos
Um grupo de antropólogos que trabalhava nas colinas de uma região remota da Índia fez uma
descoberta surpreendente: uma caverna, onde foram encontradas pinturas rupestres,
mostrando o que podemos identificar como naves e seres extraterrestres.
A pintura foi encontrada no distrito de 70 km do centro administrativo de Raisen. Essas
cavernas estão localizadas em uma região de florestas muito densas, de difícil acesso, em
locais escondidos dos curiosos olhos humanos. (pág.3)

Terremotos: o que escondem de você

A incrível verdade é que muitos terremotos grandes não tiveram causas naturais
O que são terremotos? São tremores de terra ocasionados pelos movimentos naturais da crosta terrestre, detectáveis
por meio de equipamentos conhecidos por sismógrafos. Isso é o que todo mundo sabe e o que se aprende no colégio.
Isso seria a verdade sobre terremotos, se todos eles fossem naturais. Mas nas últimas décadas estamos sendo
sacudidos por outra categoria: os terremotos artificais. (pág.3)

Dieta do Vinagre de Maçã

Já há muito que se gabam as propriedades benéficas do vinagre, no entanto existem alguns estudos recentes que
confirmam que o vinagre poderá ajudar a reduzir os índices de gordura corporal, triglicerídeos e glicemia tanto nos
ratos quanto nos humanos. No final deste artigo está uma indicação de um dos estudos com doses exatas de vinagre
que foram usadas e que são facilmente reprodutíveis para o leitor se quiser fazer em casa! (pág.4)

GANHE UM BRINDE GRÁTIS E CONCORRA A UMA VIAGEM
AO PROJETO PORTAL ONDE BILU APARECEU !
Preencha a ficha abaixo e envie para nós pelo correio - apenas 1 cupom por pessoa.

Nome:______________________________________________________________Fone: ( )_____________________
Endereço:___________________________________________________________Nº:______Comp.:________________
Cidade:___________________________________________Estado:______________________Cep:__________-______
E-Mail:________________________________________________________idade:__________Sexo: ( )masc. ( )fem.
Envie para: Caixa Postal 80 - CEP 79002-970 - Agencia Central - Campo Grande MS

Bilu o ET Brasileiro é ídolo nacional
A qualidade da imagem de Bilu, o ET Brasileiro é questionável, mas isso se
deve a inabilidade dos repórteres, que não conseguiram maior nitidez.
Para filmar um extraterrestre é preciso equipamento especial com
recurso em infravermelho para que a imagem tenha qualidade e registre
o fato com perfeição.
Bilu, o ET Brasileiro é um jovem que veio das estrelas, mais
precisamente da Constelação de Pégasus. Está na Terra há muito tempo e
esteve presente em diversos momentos da história da humanidade, se

destacando-se acima de todas as lideranças mundiais de épocas
passadas através de seu conhecimento que ainda não pode ser
quantificado pela ciência da Terra. A constelação de Pégasus é também
conhecida como Cavalo Alado, situando-se no hemisfério celestial norte.
O Projeto Portal já é o segundo pólo de atração turística do Mato
Grosso do Sul, movimentando uma média de 1.350 pessoas por mês. A
presença de Bilu, o ET Brasileiro projetou nacionalmente os municípios de
Corguinho e Rochedo, duas pequenas cidades ao norte de Campo
Grande, despertando a curiosidade das pessoas.
A Associação Projeto Portal, presidida pelo pesquisador e
ufólogo Urandir Fernandes de Oliveira está investindo pesado na região
com a construção da cidade Zigurats (pirâmide escalonada) na área rural
de Corguinho a aproximadamente quatro quilômetros da Fazenda Portal,
gerando emprego e renda na região. Zigurats se transformará numa
cidade-modelo totalmente diferente do que existe atualmente em
termos de urbanismo e no design das casas. A cidade terá diversas
atrações turísticas e seu destaque é a pirâmide em zigurats (escalonada)
que terá 37 metros de altura por 60 metros de base, que já está em fase de
construção. O formato abobadado do telhado das casas é aerodinâmico,
oferecendo menor resistência aos ventos. Ali está situado também o
Centro Tecnológico Zigurats – CTZ, único observatório do Mato Grosso do
Sul que já está em funcionando e será inaugurado oficialmente em breve.
A cidade Zigurats está localizada sob a coordenada Latitude 19º54'42.00' '
sul. Esta cidade não está sendo construída para esperar pelo fim do
mundo, mas sim de uma forma preventiva, visando abrigar pessoas, caso
venha a ocorrer alguma anomalia global. Além de se tornar um ponto
turístico e de estudos das verdades ocultas, a cidade se enquadra
perfeitamente na matemática universal desconhecida pela ciência da
Terra. As latitudes 19º Norte/Sul foram muito utilizadas por diversas
civilizações por ser uma excelente fonte de energia, onde circula a mais
intensa vibração da malha eletromagnética, não só do planeta, mas do
cosmos. Coincidentemente ocorre nesta área o maior número de
avistamentos ufológicos - como se fossem janelas de entrada e de saída.
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A associação Projeto Portal é um grupo de pesquisadores e cientistas que
atua em diversas áreas do conhecimento. Baseia suas pesquisas em uma
nova metodologia de análise e estudo intitulada ciências paralelas, criada
por uma equipe de cientistas, que busca catalogar e levantar informações
ainda inexistentes na nossa imensa bibliografia, através da análise sobre
civilizações antigas, arqueologia, astronomia, ufologia, astrofísica, física
quântica, antropologia, sociologia, e outras ciências ainda não
catalogadas.
O Projeto Portal é formado por um grupo de pessoas bastante
eclético, contando com pesquisadores de todas as religiões e linhas de
pensamento, unidos pelo objetivo científico de elucidar fatos nos mais
diferentes campos do conhecimento para os quais a ciência comum ainda
não encotrou respostas. O objetivo é despertar o conhecimento no ser
humano, para que todos possam se conscientizar sobre a importância do
papel de cada um no meio em que vivemos e, consequentemente,
perceber a realidade de forma mais ampla e abrangente, baseada em
métodos científicos.
Na fazenda Portal são realizadas atividades que possibilitam a
conversação com inteligências vindas de outras galáxias, após o preparo
adequado das pessoas. Até hoje, 1.101 participantes da Associação
Projeto Portal tiveram contato visual e estabeleceram conversação com
diversos visitantes das estrelas. Deste total, cerca de 120 crianças já
estiveram frente a frente com extraterrestres, principalmente Bilu, o ET
Brasileiro, que adotou uma personalidade alegre e divertida que encanta
estes jovens, os quais relatam essas conversas com palavras verdadeiras e
simples, com a autênticidade típica das crianças.
O Jornal do Bilu entrevistou diversos moradores do local antes
da instalação do Projeto Portal. Segundo eles, há centenas e centenas de
anos seus ancestrais já diziam que sempre ocorreram manifestações
luminosas na região. Por desconhecer os fatos, os mais antigos chegaram a
pensar que se tratava de algo perigoso. Segundo eles, os fenômenos
ocorriam à noite e também durante o dia, não tendo data nem hora certa.
Simplesmente ocorriam. No início, chamavam estas luzes de avião
redondo, quando os fenômenos ocorriam à luz do dia. Já à noite
chamavam de mãe do ouro, uma luz que sobrevoa a copa das árvores,
solo, montanhas e desaparece.
Com a presença do Projeto Portal e de os seus pesquisadores no
local, a comunidade passou a entender melhor as manifestações
luminosas que ali ocorrem e hoje não teme mais os fenômenos. Ao
contrário, boa parte dos moradores auxilia os pesquisadores em suas
atividades. Conforme eles, além da compreensão dos fenômenos, a
presença de pessoas de todo o Brasil e de estrangeiros no local contribuiu
para o aumento de seu poder aquisitivo, pois além de gerar novos
empregos, passaram a vender artesanatos, ornamentos, produtos
agrícolas como rapadura, queijo, farinha, etc., para os turistas que ali
procuram por produtos orgânicos.
A Associação Projeto Portal está aberta a novos parceiros, além
de contar com muita tecnologia que está sendo repassada pelos amigos
das estrelas, principalmente na área biomecânica, bioplasma, energia
taquiônica, entre outras, cujos projetos deverão estar concluídos em
meados de 2011.

Pesquisadores descobrem imagens de Ufo pré-histórico
e de alienígenas em caverna na Índia
Uma imagem mostra o que aparenta ser um ser extraterrestre usando uma roupa tipo macacão
de astronauta e um capacete fechado. Ao lado, podemos ver a pintura de uma nave extraterrestre, no
formato de um disco, cuja a imagem parece descrever o ato de erguer e puxar um objeto do chão.
Podemos também observar na pintura, ao lado do “disco voador”, a ilustração de um tipo de campo de
força ou possível descrição da trajetória feita pelo “disco voador”.
Acima do “extraterrestre” e do “disco voador” podemos notar a imagem que pode ser
interpretada como a pintura de um “buraco de minhoca” ou wormhole, explicando como tais
extraterrestres teriam chegado ao planeta Terra.
Estas três imagens podem levar os ufólogos a pensarem que o desenho foi feito com a
participação direta dos próprios extraterrestres, que teriam se utilizado destas imagens para explicar por meio de ilustrações como chegaram ao nosso
planeta. O arqueólogo indiano Wassim Khan viu pessoalmente estas pinturas na caverna. Ele disse que estes objetos e criaturas são totalmente
diferentes de todas as imagens e pinturas já encontradas na região, elas fogem completamente do padrão de pinturas de arte e culturas antigas desta
região. Assim sendo, ele acredita que tais imagens possam representar a interação de seres extraterrestres com humanos na antiguidade, em tempos
pré-históricos, reforçando mais ainda a teoria do “astronauta na antiguidade”, que postula a idéia de que a civilização humana foi auxiliada, no seu
desenvolvimento, por seres extraterrestres. Felipe Castelo Branco

Terremotos: o que escondem de você
O que são terremotos? São tremores de terra ocasionados pelos movimentos naturais da crosta
terrestre, detectáveis por meio de equipamentos conhecidos por sismógrafos. Isso é o que todo mundo
sabe e o que se aprende na escola. Isso seria a verdade sobre terremotos, se todos eles fossem naturais. É
que nas últimas décadas estamos sendo sacudidos por outra categoria: os terremotos artificais. Esses
tremores de terra não-naturais estão sendo causados pelo uso de uma tecnologia de armas escalares. Se
você nunca ouviu falar sobre isso prepare-se, pois o tema é muito grave, restrito a governos e militares, e
vem sendo ocultado para a população.
A tecnologia de armamento escalar consegue fabricar um terremoto, controlar o clima de uma
região, desviar mísseis, causar danos físicos e psicológicos à população, dentre outros desastres. Mas
como isso é possível? A tecnologia mais antiga de armamento escalar é chamada de HAARP.
Ela funciona através da emissão de ondas super potentes de rádio direcionadas a camadas da ionosfera, que as refletem de volta a pontos
específicos da superfície terrestre. Essas ondas concentradas são de tal potência que conseguem até mesmo fazer vibrar em ressonância a crosta
terrestre, ocasionando, assim, os terremotos.
O projeto americano denominado High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), começou
com o título de "experimento científico de comunicação" e hoje está enquadrado na característica de
"guerra eletrônica/estratégia militar". O Haarp batizou a primeira geração dessa arma escalar e é
praticamente a única conhecida. Alguns países estão muito mais avançados nessa "guerra tecnológica" e já
estão utilizando uma terceira geração denominada de Hayut, muito mais potente e devastadora. Guerra? É
isso mesmo que você leu: existe uma guerra tecnológica sendo travada bem diante de nossos olhos e não
estamos percebendo; somos apenas vítimas.
Exemplos recentes do uso dessa tecnologia foram o furacão Katrina e recente
terremoto do Haiti. E não precisamos ir longe para encontrar evidências:
você se lembra das alterações climáticas que ocorreram no Brasil nos últimos
anos? Enchentes no nordeste, neve em São Paulo, chuvas torrenciais de
norte a sul? Você acha isso normal? Pois não é. Estão direcionando essas
armas para nós e nem percebemos. Curiosamente, as informações não estão
sendo divulgadas à população. No caso do terremoto do Haiti, o presidente
da Venezuela, Hugo Chavez, manifestou-se a respeito: declarou
abertamente que os Estados Unidos utilizaram uma "arma de terremotos"
para fabricar o terremoto do Haiti. Na época, suas declarações foram
veiculadas no canal de TV VIVE da Venezuela, em mais outras redes de
noticias como a TV Russia Today e no portal mexicano Terra, porém foram rapidamente abafadas.
Alguns centros de pesquisas ao redor do mundo já detectaram as anomalias geradas por essas armas. Aqui no Brasil a equipe de
pesquisadores do Centro Tecnológico Zigurats (CTZ) vem trabalhando no projeto de um equipamento capaz de detectar essas atividades. O CTZ já
conta com um protótipo de um sismógrafo especial, capaz de detectar, além dos terremotos naturais, os tremores de terra artificiais. A vantagem desse
equipamento é que ele consegue também prever com certa antecedência a possível ocorrência de tremores e outros desastres artificialmente
causados pelo uso desse tipo de armas tecnológicas. A princípio não podemos evitá-las, mas podemos alertar e rastrear essas ações secretas.
Alessandro e Vanessa Oliveira
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Dieta do Vinagre de Maçã

O vinagre reduz a gordura corporal e o nível de triglicerídeos em obesos

O último estudo que vos vou falar e talvez até o mais interessante, uma vez que tem uma receita de simples utilização diária, foi publicado
na revista ‘’Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry’’. Foram administradas diferentes doses de vinagre a 175 indivíduos obesos
japoneses, sem que neles houvesse qualquer alteração em termos de dieta ou nível de atividade física. Um grupo recebeu uma dose
baixa de vinagre, outro uma dose elevada e um terceiro grupo foi o de controle, apenas com placebo, imitando o sabor do vinagre de
maçã (que fora o usado nos outros dois), mas com ácido láctico para uma imitação mais realista.
Os preparados de 500 ml (cerca de dois copos) continham água e 30 ml de vinagre de maçã (duas colheres de sopa) no grupo de dose elevada e 15 ml de vinagre (1 colher
de sopa) no grupo de dose baixa.
Os pacientes bebiam um copo do preparado após o almoço e outro depois do jantar. Ao término de 4 semanas, os índices de gordura corporal foram reduzidos
significativamente nos grupos que tomavam vinagre em relação ao placebo, sendo que quanto maior a dose, maior também a redução. Às 8 semanas foi também
possível constatar a redução no tamanho da cintura, do peso e da gordura abdominal nos grupos que tomavam o vinagre.

Veja quem quer controlar o que você come
Se você não ouviu falar , vai acabar entrando nessa sem saber.
De 01 de Janeiro de 2010, entra em vigor o polêmico Codex Alimentarius (Código Alimentar, em latim). Mas você
provavelmente não saiba o que é isso, e é exatamente o que eles querem. Como os meios de comunicação também são
controlados pela ELITE GLOBAL, arquiteta desse plano, as informações chegarão ao público distorcidas e levando a
população a acreditar que se trata de uma iniciativa benéfica.
Entre centenas de diretrizes e normativos, podemos encontrar processos perigosos que dizem respeito à:
- INOCUIDADE DE ALIMENTOS ATRAVÉS DA IRRADIAÇÃO;
- LIMITES MÁXIMOS ALTÍSSIMOS PARA AGROTÓXICOS E QUÍMICOS
- LIMITES MÁXIMOS BAIXÍSSIMOS PARA VITAMINAS E MINERAIS
Em síntese, os objetivos do Codex incluem:
1 - Globalização das normas;
2 - Abolição da agricultura/criação orgânica;
3 - Introdução de alimentos geneticamente modificados;
4 - Eliminaçao da necessidade de rótulos explicativos de qualquer espécie;
5 - Restrição de todos os remédios naturais, que serão classificados como drogas.
Indicar aquele chazinho para um amigo? Ou quem sabe informar ao vizinho que farelo de aveia
ajuda a reduzir o colesterol? Sugerir que mamão solta e banana prende?... Nem pensar! Poderá ser considerado "prática ilegal da medicina"! Não se
poderá dizer que produtos naturais curam doenças porque não são medicamentos e, na era pós-Codex, só medicamentos APROVADOS pelas novas
regras poderão ser referidos para tratar doenças... e assim mesmo, só por um médico.
Medicina alternativa, tibetana, ayurveda, homeopatia, essências florais... só se a turma do Codex disser que pode. Entrando esse "programa" em vigor
(daqui a alguns meses) da forma como vem sendo preparado há mais de 45 anos, teremos perdido nossa liberdade de optar por uma medicina e
nutrição naturais, e poderemos vir a precisar de receita médica até para ir à feira...
Resumindo, tirando vitaminas e sais minerais dos alimentos naturais e nos alimentando com alimentos industrializados vamos deixar o nosso corpo
debilitado e frágil, resutando em doenças e até morte. Entendemos que ONU,OMS e CONDEX já estão atuando e não têm intenção alguma de ajudar a
população mundial e sim de deixá-la fraca e à mercê dos laboratórios que eles mesmos controlam.

Beber refrigerantes faz mal e acelera o envelhecimento
Uma pesquisa mostra que altos níveis de fosfato são encontrados em refrigerantes e alimentos processados. A substância
está ligada a doenças renais e a um processo acelerado de envelhecimento.
O fosfato é usado para dar mais sabor à comida e como conservante, mas ele pode conferir mais do que isso aos alimentos.
Nos refrigerantes ele é usado como reagente que entra em contato com o dióxido de carbono e forma o gás.
Segundo especialistas, o fosfato precisa ser balanceado na dieta para que alcancemos a longevidade.
Expediente:
Jornalista: Eliane do Canto
Equipe: Felipe Castelo Branco, Alessandro de Oliveira e Vanessa de Oliveira, Eduardo Della Santa, Viviane Vaz Castelo Branco, Carolina Eichhorn
Joly, Zulmar Peixoto
Distribuição gratuita - divulgue copie e envie o Jornal do Bilu para todos seus amigos, pegue sua cópia do jornal do Bilu no site:
www.biluoetbrasileiro.com.br
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