Terra Oca

Há muitos anos tinha um companheiro no Rotary Club que dizia
que a Terra era oca e afirmava com toda emoção. Hoje ninguém mais
toca no assunto, pois, sabem que tudo isto é bobagem.
Em um livro na Amazon/Kindle sobre Hollow Earth de Sean
McLachlan existe a estória completa do assunto.
Os nativos americanos afirmam que seus descendentes vieram
do centro da Terra.
Muitas pessoas afirmam que o inferno está no meio da Terra,
mas nada está escrito na Bíblia a respeito.
São Patrick no século V d.C indicou o lugar que é a entrada
do purgatório, sendo até hoje visitado. O purgatório foi citado mais
tarde pelo italiano Dante Alighieri que escreveu a Divina Comédia e
além do céu e inferno imaginou um local intermediário que é o
purgatório.
Lembro que do tempo de Lutero se você tivesse dinheiro tirava
um assassino do inferno para o purgatório e se tivesse muito dinheiro
iria direto para o céu. Este negócio era muito bom e acredito que os
políticos brasileiros ganhariam muito dinheiro com esta ideia e até
bom que não leiam este texto.
Mas foi Edmond Halley (1656-1742) aquele astrônomo inglês
que descobriu a trajetória do cometa Halley que passa de 76 em 76
anos.
Meu avô Giuseppi Forli que lutou na primeira guerra ao lado da
Itália, sempre dizia que quando apareceu o cometa Halley há muitas
desgraças.
Halley publicou a sua teoria que a Terra é composta de esfera
concêntricas e que é oca.
Depois dele Johm Clves Symmes Jr. (1780-1829) declarou com
toda a convicção que a Terra é oca e que havia uma entrada no Polo
Norte.
Mais tarde os nazistas fizeram expedição na Antártica para
achar a entrada do centro da Terra, mas não acharam nada. Há até

quem acredita que os nazistas montaram uma base na Antártica e
outra na Lua.
Há teorias que há outras entradas para centro da Terra,
inclusive uma no Brasil, em Mato Grosso. Seria bom achar um local
e cobrar entrada da visita ao centro da Terra.
Lembremos ainda que os nazistas gostavam muito da
Sociedade Vril criada em 1915 pelo general alemão Karl Hauschofer
e diziam que possuíam o segrego do superhomem. Gostavam
também da sociedade Thule criada em 1918 por Rudolf von
Sebonttendorf em Munique e acreditavam que Thule era um centro
mágico de uma civilização desaparecida.
Falavam que quem deu as ideias para eles fazerem as armas
novas, foram o povo de dentro da Terra, mas há uma pergunta não
respondida: porque não ganharam a guerra ?
Para confundir mais as coisas, um piloto chamado Keneth
Arnold em 1947 dois anos após o término da guerra disse que viu
discos voadores voando sobre a água e a febre começou.
Li há tempos que os americanos estavam fazendo umas
experiências com aviões e começou a haver muitas suposições.
Alguns supunham que eram aviões russos e para mudar o assunto
um brigadeiro americano deu uma entrevista dizendo que não podia
falar nada, mas eram discos voadores de outro planeta...
Quando estudava engenharia civil na EPUSP íamos um grupo
de estudante no viaduto Santa Ifigênia na capital de São Paulo e
fingíamos que estamos vendo discos voadores e em pouco tempo
tinha uma pequena multidão vendo os objetos no céu. Aos poucos o
nosso grupo ia saindo, deixando aquele bando de idiotas vendo e
discutindo o que não existia.
Tenho um cunhado que é engenheiro civil e que acreditava
piamente em discos voadores e dava palestras em vários Rotary.
Usava um monte de livros de Rômulo Argentieri, que fez mais de 30
livros e vendeu mais de 3 milhões de exemplares. O dr. Elio fazia
gráficos e tinha certeza que existia, mas um dia, não sei o que
aconteceu, jogou tudo o seu material no lixo e saiu até do Rotary
Club.
Até hoje tenho amigos que juram ter visto discos voadores.

Lembro que conheci um senhor que bebia muito e toda hora via
discos voadores.
O meu sogro em noites escuras no meu sitio em Nazaré
Paulista, pegava uma lanterna apontava para o céu e disse que via
discos voadores.

Figura 1- Entrada do purgatório de Saint Patrick

Figura 2- Esquema da Terra oca e sua entrada no polo norte.

