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O ANTEs E dEpOIs dO 
AquANTARIuM

onheci o Aquantarium em dezembro de 2011 (Unidade 

Djito Nins - São José do Rio Preto-SP).

Meu esposo conheceu primeiro. E quem indicou o 

Aquantarium para ele foi um terapeuta espiritual, que conhecia o 

Aquantarium. Meu esposo comentou comigo que uma vez foi em um 

atendimento e gostou muito, achou muito interessante a forma de atendi-

mento e o conceito do Aquantarium. E desde então, fiquei no pé dele para 

conhecer, não sabia por que, mas sabia que seria bom.

Então, um dia, finalmente conheci o Aquantarium. Fizemos alguns cursos 

e logo começamos a trabalhar na roda, pois era algo que queria muito. O 

trabalho espiritual além de ajudar o próximo, nos faz muito bem.

Às vezes mesmo não estando bem, por cansaço ou qualquer outro fator, 

quando trabalho, tudo passa. Então, independente do meu estado, vou, 

porque sempre volto melhor.

Uma vez uma vidente da casa viu um ET massageando o peito de uma 

pessoa que estava sentada aguardando pelo atendimento na roda. A pes-

soa estava com começo de infarto na verdade e o ET a ajudou e a dor 

passou. Então, na verdade, a hora que a pessoa chega ao Aquantarium, se

C
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Nessa época, minha vidência abriu, via as cores nas 

pessoas que hoje sei que é a aura, às vezes via as pes-

soas em forma de bicho, pé de bruxa, pessoas que já 

se foram, entre outras coisas. Resultado, fui parar num 

psiquiatra, tomei remédios fortes.

Na época, infelizmente não encontrei ninguém e nen-

huma Casa de Oração que pudesse me ajudar e explicar 

o que estava acontecendo. E hoje, depois de alguns 

anos, através do Aquantarium, consigo entender o que 

aconteceu. Era na verdade a mediunidade.

O Aquantarium me trouxe conhecimento e entendi-

mento para entender melhor o que acontece comigo, me 

conhecer melhor espiritualmente, perceber o ambiente, 

as pessoas.

Presto mais atenção aos testes, pois como o Aquantarium 

fala, é um ciclo, uma trilha áurica e tento entender 

porque daquela situação. Aprendi que só de fazer a 

nossa parte, já é um ótimo começo. E a cada curso que 

faço sempre tem alguém ou alguma situação que faz 

alusão ao curso. E traz o sentido real e literal.

Lógico que o conhecimento é dado, mas temos que ter 

atitude para mudar, derrubar a nossa casa e se reerguer, 

porque a vida aqui não é fácil não. O Aquantarium dá o 

norte através do conhecimento, mas a decisão de poder 

ser melhor ou não, de mudar, é nossa.

O que gosto nos cursos do Aquantarium, é que tudo 

faz sentido. Nos cursos dão exemplo de situações reais. 

Tudo é muito bem explicado e interpretado e tem um 

por que. O andar certo por linhas tortas que no fim dá 

certo.

O Aquantarium abriu minha visão de mundo, de céus, 

de níveis, de pessoas, de Deus. Aprendi que Deus não é 

ruim e nem é bom, que Deus é o que precisa ser. Deus é 

tudo: o bem e o mal.

Tenho muito que aprender ainda e que evoluir, mas já 

sou muito grata por todas as mudanças e melhoras que 

já ocorreram na minha vida. Para mim o Aquantarium 

traz o conhecimento que nos liberta, que expande nossa 

mente.

O Aquantarium me trouxe mais equilíbrio e eu sou 

muito, muito grata por isso. Aum Aden Om!

PRISCILA CRISTINA DE ANDRADE

for permitido, o atendimento já começa pelos seres espirituais que estão 

ali presente. 

Como era minha vida antes de conhecer o Aquantarium? Vivia em altos 

e baixos espirituais, um dia estava bem no outro não e isso acontecia 

desde criança. E não entendia o que acontecia porque eu oscilava tanto, 

e as respostas vieram pelo conhecimento adquirido no Aquantarium.

Entendi que na verdade minha oscilação era por conta da sensibilidade 

energética, dependendo do ambiente e pessoas, tudo mudava, às vezes 

ficava estranha, às vezes muito agitada. Na verdade eu era muito aberta 

e sem proteção.

Por exemplo, um fato que sempre acontecia comigo, era que quando eu 

era mais jovem e estava na fase das baladas. O que acontecia? Estava 

no ambiente da festa e do nada me dava “a louca” de ir embora, meus 

amigos ficavam bravos, falavam que eu era louca, não tinha explicação. 

E eu ia embora mesmo, e isso aconteceu várias vezes.

Hoje com os cursos que fiz, entendo o que acontecia, era que o ambiente 

não era bom, e eu já tinha uma intuição também. Para se ter uma ideia, 

uma vez saí de um local, e logo depois saiu uma briga tão feia que saiu 

até morte.

Uma época que marcou muito minha vida e que sempre fiquei tentando 

entender o que aconteceu, foi quando tinha 15 anos, que foi a fase mais 

terrível espiritualmente falando para mim. 
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Quando falamos em antena, o primeiro 

pensamento que nos chega é a antiga 

antena de uma televisão, onde a função 

é receber sinais, para depois enviar por 

meio de imagens.

O antena da família é um paranormal e, 

é nesta condição, que ele absorve para si 

os karmas e compra a briga espiritual de 

todos da família, protegendo-os de todos 

os ataques espirituais.

Uma família ser bem sucedida ou não, vai 

depender muito do seu antena.

Os ataques espirituais podem causar, 

aos menos preparados, as mais diversas 

formas de problemas materiais, princi-

palmente, nas famílias mais prósperas.

Existem casos de famílias muito 

prósperas e estruturadas, que acabaram 

perdendo o controle de seu patrimônio. 

Quando isso ocorre, pode estar direta-

mente relacionado ao antena. As causas 

podem ser: o antena falhou, ele é um 

mau antena ou, o antena morreu e não 

houve a devida sucessão.

Assim como existem vários tipos de 

antenas para televisão, também existem 

vários tipos de antenas da família.

Existem os bons antenas, os maus ante-

nas, os antenas inconscientes e os ante-

nas despreparados.

O bom antena é aquele que pratica o 

“orai e vigiai”, é o sentinela, o segurança 

espiritual da família, ele é responsável, 

através de seus atos e comportamentos, 

por delimitar e conservar os caminhos da 

prosperidade familiar.

Alguns antenas não têm a consciência de 

que o são, mas possuem a sabedoria para

O ANTENA dA FAMílIA

prevenir e buscar a solução de prob-

lemas; são os antenas inconscientes.

O antena da família sempre recebe a 

visita do “amigo inoportuno” (alma obses-

sora) que vem à noite pedir pão, enquan-

to os outros dormem.

A maneira correta de dar o pão ao “amigo 

inoportuno”, é pedir a um outro amigo 

maior, que é um espírito bom, os Santos, 

que Deus pôs sobre a Terra para nos 

ajudar.

Os santos nem sempre nos ajudam de 

imediato, por isso, devemos insistir para 

que eles deem o devido alimento ao 

obsessor, para que ele se afaste.

Pão, significa alimento para alma, conhe-

cimento correto.

A receita mais simples, é acender uma 

vela para seu santo de devoção, para 

quem é ligado ao 3º céu. Para o 4º céu,  , 

também acender velas, incensos e defu-

madores nos dias certos.

O antena precisa encarar os problemas,

caso contrário, passará para os outros 

membros da família. Por isso, ele não 

deve se trancar e sim, enfrentar os prob-

lemas com coragem e assumir a respon-

sabilidade.

Ao trancar-se, o antena fica tranquilo 

temporariamente, mas deve-se ter em 

conta que, ele estará fugindo da sua 

missão. Na verdade, suas noites mal dor-

midas, são lutas espirituais por alguém 

da sua própria família, por isso, deve até 

agradecer a missão que lhe foi dada para 

evoluir.

Ele será um verdadeiro gladiador, na 

defesa de seus interesses. Ele deve com-

bater, através dos sonhos, com coragem, 

sem medo e, o dia seguinte será positivo 

para toda a família.

Se apanha, corre ou foge da luta, no outro 

dia tudo dará errado para todos, seja no 

trabalho, no amor, nos relacionamentos, 

etc. Pode haver o caso de mais de um 

antena na mesma família, isto é positivo. 

Eles podem fazer a proteção de áreas 

distintas.
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O antena com dom de cura, para proteger 

sua família, recebe inúmeros ataques de 

obsessores, prejudicando sua saúde. Para 

se proteger ele deve fazer doação de 

carne com osso para asilos e albergues, 

em nome de São Lázaro.

O antena com dom de desobsessão, não 

consegue firmar negócios quando ataca-

do. Ele deve fazer doação de alimentos 

para crianças em orfanatos e creches, em 

nome de Santo Antônio.

Como antes não existia conhecimento 

atualizado sobre o tema, era muito difícil 

entender o que é ser um antena, hoje, 

dentro do Aquantarium, há cursos e for-

mas de aprendizado capazes de nos pre-

parar devidamente para a nova era.

No Curso do Aden, desenvolveu-se um 

estudo específico voltado para o antena. 

Para esse paranormal, é uma verdadeira 

educação espiritual para as suas lutas à 

noite, nos sonhos e seus reflexos na vida 

diária. Nele, o antena aprende a se pro-

teger, limpar-se espiritualmente, a lutar 

através dos sonhos e a trancar a aura, 

quando necessário.

dEpOIMENTO dE AMOR

O bom antena só deixa que entre na sua 

casa, espíritos que ele quer e permite, e 

tem a capacidade de expulsar os espíri-

tos indesejados com sua própria essên-

cia. Ele terá que lutar à noite e acordará 

cansado, este, é um cansaço espiritual e 

não físico e, com o tempo aprenderá a 

separar os tipos de cansaço.

Sendo um bom antena, sua família será 

próspera, unida, feliz e, só depois que 

todos na sua casa estiverem equilibrados, 

é que chegará a sua vez. O antena é o 

último a ser recompensado pela espiri-

tualidade. A recompensa do antena é ver 

sua família próspera e feliz, cumprindo 

assim sua missão espiritual.

Deus olha para o antena e lhe dá força 

maior para o seu combate.

A verdadeira missão do antena é com a 

sua família, não devendo antenar estran-

hos, pois assim, estará indo além de sua 

obrigação, podendo prejudicar-se, absor-

vendo para si, karmas alheios.

 “ - Eu sou o bom pastor, conheço as 

minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me 

conhecem, como o Pai me conhece eu 

conheço o Pai; e dou minha vida pelas 

minhas ovelhas.”

No Aquantarium ensinamos todos a se 

tornarem pastores de suas ovelhas de 

forma correta e transcendental.

conhecem, como o Pai me conhece eu 

José era um homem jovem, casado há 

oito anos e sem filhos. Ao longo de seu 

casamento percebeu que não era feliz 

como desejava. E mais: sentia que, no 

futuro, seria pior. Porém, José era um 

galanteador e sabia que poderia mudar 

aquela situação, melhorar sua vida de 

forma rápida e sem muito sofrimento.

Mas José não conseguiria somente pela 

coragem. Então, agiu pela fé e intuição 

de que daria certo. Em alguns meses 

tomou a decisão e se separou, deixando 

tudo que até então havia conquistado. 

Não por impulso ou emoção. Ele se divor-

ciou por vontade própria, por confiança 

em encontrar uma outra pessoa mais 

compatível com ele. E surgiu Rita, colega 

de curso.

Começava uma nova fase repleta de 

circunstâncias difíceis. Voltar para a casa 

dos pais, amontoar roupas em seu antigo 

quarto. Em meio a tudo, a mãe de José 

ficou doente e foi internada. Parecia que 

não existia maior dificuldade naquele 

momento pois estava sozinho, dormindo 

no hospital com a mãe, preocupado não 

só com ela como também em como seria 

sua vida daqui para frente.

Muitas amizades desapareceram, pois 

consideram “loucura” a atitude de José. 

Ele pôde contar com apenas um amigo, 

que lhe ajudou a buscar suas roupas e 

pertences pessoais na antiga casa. Sabia 

que era uma situação passageira e que 

tudo iria melhorar, bastava ter paciência.

Rita se tornava cada vez mais presente 

na vida de José. Porém, ela também pas-

sava por um momento difícil: o faleci-

mento do pai. Ambos viviam situações 

complicadas e ainda sem poder contar 

um com o outro como gostariam.

O que restava aos dois era uma conversa 

reconfortante. Assim foram se conhecen-

do e percebendo o quanto combinavam. 

José gostava da sensação de saber que 

existia alguém tão parecida com ele. 

Sentiu em Rita a confiança, o amor e a 

sinceridade que existiam dentro dela. 

Teve intuição para saber que era com ela 

que iria viver feliz. Mas, para alcançar a 

luz (felicidade) com Rita precisaria pas-

sar pelas trevas (raiva, desapego, ciúmes, 

insegurança e aflição) primeiro. Trevas 

internas e pragas que ganhou após a 

separação, de pessoas que pareciam 

torcer para ele se arrepender da atitude 

SIMONE MARTINS E SÍLVIA PATRÍCIA TORRES
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que tomou. Viveram tempos difíceis, e Rita continuava lhe apoi-

ando, confiando e valorizando a atitude dele em recomeçar em 

busca do amor. Ela reconheceu nele a vontade de ter uma família, 

carinho e companheirismo e José foi firme, decidido e lutou para 

isso acontecer.

Mesmo longe de antigos “amigos”, José jamais se sentiu na solidão 

(triste e sozinho) e sim na solitude (feliz e sozinho) dentro de si. 

Neste período de mudanças José ficou abalado financeiramente, 

pois suas energias já não estavam estáveis para dar crescimento 

material. Sentiu-se aflito tantas vezes, mas sabia que com fé e 

ajuda dos santos – principalmente Santa Rita e São José - passaria 

por estas dificuldades em adaptações e alcançaria a temperança e 

o equilíbrio com paz, prosperidade e amor.

Atendimento individual feito no Aquantarium, mostra a mudança 

de karma após o divórcio. Os rabiscos (direita) mostra a situação 

espiritual em que José se encontrava, muito perturbada e após 

noivado com Rita já demonstra uma linha reta em sequência o 

casamento na curva, indicando caminho crescente para os dois.

José era sensitivo e percebeu em Rita as almas do pai falecido, uma 

boa herança espiritual já que ele havia sido um pai bom, exemplar 

e correto. José sabia que esta era uma simpatia para se casar com 

Rita em até seis meses e foi exatamente o que aconteceu.

Hoje o casal vive bem, com muito amor e planejando o futuro 

com filhos. A prosperidade voltou a crescer e tudo passou a ficar 

estável. Importante que todas as mudanças em nossas vidas sejam 

com determinação e metas para trilhar nosso caminho.

Se o amor for em nossas vidas uma dificuldade, então em tudo 

será. Sejamos mais práticos, ter mais paciência com o companheiro 

(a) e viver para contribuir mais com o mundo, melhorando a vida 

das pessoas. Depois que tomamos a decisão temos que seguir o 

caminho do conhecimento para sermos mais rápidos e sofrermos 

menos, pois “ ...quem pega no arado, não olha para trás”.

Muitas pessoas têm medo das dificuldades que podem 

enfrentar com as mudanças e, por isso, preferem continuar 

a viver de forma infeliz, sendo aprisionadas ou aprisionando 

quem está com elas. Não devemos pôr nossa vida e confiar 

nossa felicidade nas mãos de outras pessoas, mas podemos 

ter uma vida mais equilibrada com alguém que nos entenda 

melhor e ter sempre Deus acima de tudo. Entesourar no 

Reino dos céus, onde há a verdadeira felicidade e não só nos 

homens.

Deus nos deu a chance de semear o que quisermos, mas 

foi justo para colhermos somente o que plantamos. Se não 

tivermos coragem para mudanças, então que façamos pela 

fé e intuição. Seguindo este sentimento intuitivo teremos 

a certeza de que dará certo o que fizermos. Somente com 

desapego material é que cresceremos e evoluiremos. Agir de 

forma circunstancial, se adaptar de acordo com a situação do 

momento.

Agradeço aos conhecimentos obtidos no Aquantarium, pois 

sem eles o tempo de mudanças teria sido maior e mais difícil.

gRATIdÃO

O Aquantarium para mim é um portal abençoado, o portal da 

felicidade, da esperança,  de vivências internas e externas que 

jamais poderia imaginar que alcançaria. 

O Aquantarium é você conhecer pessoas verdadeiras sem 

jamais tê-las tocado. Pessoas que resolvem um problema que 

você achava que não tinha jeito com apenas algumas pala-

vras (mantras), isso é maravilhoso!

Agradeço todos os dias aos fundadores e sua equipe, e dizer 

que as palavras que quero expressar não é obrigada ou gra-

tidão, acho pequenas diante da dimensão que quero expor, e 

que ainda não encontrei no nosso dicionário a palavra, pois 

acredito que o Aquantarium esteja além do racional.

JOSÉ DE SOUZA E RITA MARIA

VANIA FONSECA JOAU
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Cor roxa, jejum e abstinência, vigiando e orando são algumas 

palavras desse mês de março que chamamos no Aquantarium 

de primeira quaresma. Se observarmos bem e talvez se torne 

mais claro nesse período sempre passamos pelas mesmas coisas 

várias vezes no ano, que podemos chamar de ciclos. Todo o ano 

a quaresma se repete, as festividades de fim de ano, o dia dos 

reis magos, o mês do seu aniversário e tantos outros. Dentro do 

Aquantarim nos apropriamos desses ciclos e fazemos os rituais 

mensais como os de prosperidade, de amor ou de limpeza. 

Tentamos recriar um período, um ciclo que se repete em sua vida 

para que se torne favorável a você e o ajude a mudar e se tornar 

um ser humano melhor transcender ou ainda derrubar sua casa 

e construir uma nova melhorada.

Nesse período da quaresma temos que refletir ainda mais como 

estamos e onde queremos estar num momento futuro, ques-

tionado nossos valores internos e colocando em prática novas 

ações externas.

O espiritual nos ajuda e muito em nosso crescimento, em nossa 

transcendência, mas é lá fora na matéria que devemos mostrar 

ser melhores. A doação por exemplo é uma ação que precisa de 

transformação interna, gosto sempre de lembrar que doar ali-

mentos aos velhinhos nos ajuda muito em nossa saúde.

O vigiai nesse período tem muito a ver em estar alerta em ser 

observador em conseguir transcender e perceber o que há por 

vir e ainda o que devo fazer para amenizar. Isso é a intuição. E 

como se aprende a intuir?

Só o conhecimento liberta. Isso mesmo, através dos nossos cursos 

e palestras é possível estarmos vigilante, pois não sabeis nem o 
dia nem a hora.

Fazer os cursos nos dá uma nova luz e faz com que nos sintamos 

mais preparados ao vigiar. Mas como saber o que devo fazer e 

como me proceder? Sempre quando tenho alguma dúvida sobre 

algo que vou fazer penso na passagem do bom samaritano.

A parábola do bom samaritano Lucas 10:30-37

30 E, respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém 
para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despoja-
ram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. 31 E, 
ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote; e  
vendo-o, passou de largo. 32 E, de igual modo, também um levita, 
chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. 33 Mas um 
samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-
se de íntima compaixão. 34 E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, 
aplicando-lhes azeite e vinho; e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, 
levou-o para uma estalagem e cuidou dele; 35 E, partindo ao outro 
dia, tirou dois dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida 
dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei, quando voltar. 36 
Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu 
nas mãos dos salteadores?37 E ele disse: O que usou de misericór-
dia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira.

Então assim devo pensar: O que vou fazer é para ajudar alguém 

ou só pra passar olhar e ficar fofocando? Ou ainda: O que pre-

tendo fazer é arregaçar as mangas e encontrar uma solução e 

ainda voltar para ajudar como o samaritano ou vou me colocar 

como tantos que passam olham e não fazem nada.

Isso serve para a pessoa enferma, no caso acima, mas tem tudo a 

ver em nossa mudança de atitude nossa transformação.

Faça, mas faça bem-feito. Sempre  faça uma análise em sua vida 

se o que fará, falará ou até mesmo pensará é útil ou construtivo, 

se não for, deixe e não o faça.

Para ajudar deixo um trecho da música de Gabriel Pensador, 

mas peço para não ler apenas com os olhos da mente e sim 

que transcenda ao espiritual, tente intuir o que está por trás e 

comece a ver melhor:

ANTÔNIO DOS SANTOS
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“...Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente
A gente muda o mundo na mudança da mente

E quando a mente muda a gente anda pra frente
E quando a gente manda ninguém manda na gente!

Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura
Na mudança de postura a gente fica mais seguro
Na mudança do presente a gente molda o futuro!
“Quem tem ouvidos para ouvir ouça” Mateus 13:9

uando fizer esse pergunta 

para uma criança ou um 

jovem universitário, com 

certeza, vamos conseguir 

uma responta bem semelhante como: 

Estudando é claro! Porém ao fazer essa 

mesma indagação a um empresário talvez 

ele certamente dirá que o crescimento 

acontece aprimorando ou investindo. O 

crescimento é muito mais que o estudo 

ou o sucesso financeiro e só se torna 

real acompanhado com o crescimento 

espiritual. 

Dentro do Aquantarium mostramos que 

ao adquirir o conhecimento correto 

podemos analisar melhor onde estamos 

e onde vamos chegar. Um bom exemplo 

para exemplificar isso seria o crescimen-

to dentro de uma empresa na disputa por 

um cargo de chefia quanto temos dois ou 

mais disputando um só cargo. Você pode 

pensar que apenas a competência e o 

curriculum que premiará o felizardo, mas 

temos que levar em conta que o espiri-

tual é quem comanda. Vamos dizer que 

50% matéria e 50% espírito. Mas e como 

compreender isso?

A matéria se torna bem mais fácil, pois 

a experiência ou a faculdade que o can-

didato tem pode levá-lo a classificar ou 

não. Proponho então pensarmos que os 

dois candidatos têm as mesmas com-

petências na matéria. Como é isso no 

espiritual?

Para entenderemos melhor precisamos 

falar um pouco mais dos santos que 

nos ajudam e intercedem a nosso favor 

e dentro das escalas dos sete céus se 

encontram no terceiro céu. Dentro do 

Aquantarium pedimos as pessoas para 

acender velas para santos específicos de 

acordo com a sua necessidade. Por exem-

plo, Santo Antônio pode auxiliar muito 

na busca de um emprego e tantos outros 

santos auxiliam em várias áreas. O can-

didato que tiver mais contato com seu 

santo (de afeto) tem uma grande chance 

de ganhar a vaga, mas não se esquece 

que junto vem a doação, que nesse caso 

em pauta pode ser o café da manha para 

crianças.

Ter um santo de afeto é muito bom para 

a proteção e também para o crescimento 

material/espiritual. Buscar o conheci-

mento correto, fazer suas orações e sem-

pre agradecer são as principais ferramen-

tas para o então almejado crescimento. 

Seja completo cresça para dentro e para 

fora, espiritual e materialmente, só assim 

se chega ao caminho correto. Venha 

se aprofundar mais sobre os cursos do 

Aquantarium.

Q

cOMO 
cREscEMOs?

ANTÔNIO DOS SANTOS
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dEpOIMENTO
É difícil tentar definir o que é o Aquantarium, O Aquantarium 

é um conjunto de bagagens voltadas ao reino e de como sair 

dessa malha que nos cerca e nos aprisiona. É um conhecimento 

vivo e atualizado que quando absorvido, entendido e praticado, 

resulta em resultados de abertura e de expansão para quem 

busca e reflete até mesmo nos familiares.

Eu conheci o aquantarium aos meus 18 anos no final do ano 

de 2011, fui extremamente bem recebido e muito bem direcio-

nado no grupo do Niculi ins, a quem tenho muita admiração e 

agradecimento. Desde que entrei no Aquantarium, ansiei pelos 

cursos e por trabalhar, cada vez mais eu gostava e me sentia 

bem e satisfeito, me senti privilegiado por ter tamanha opor-

tunidade e acesso a tanto conhecimento, mas antes, devo lhes 

contar como eu era.

Nascido em São José do Rio Preto-SP, cresci em uma família 

católica, entretanto, a mediunidade já existia. No lado do meu 

pai, meu avô que foi filho de mestiça de índio trabalhava com 

cura, e curava pessoas que eram picadas por cobra, retirava 

bicheira de animais apenas com as rezas que a ele foram con-

feridas, andava sobre brasa de fogo sem se queimar. Já do lado 

materno, não existia nada relacionado a isso, foram pessoas 

ditas como mais “comuns”. 

Pois bem, sempre dei um certo “trabalho” desde o meu nasci-

mento, sempre enxerguei coisas, chorava, tinha medo e urinava 

na cama por medo de levantar e ir ao banheiro, logo que sempre 

tinha algo guardando a porta e meu quarto ao qual impedia que 

eu tivesse coragem de me levantar, além disso, eu fui uma crian-

ça que fazia artes “diferentes”, por exemplo: Meu vô gostava de 

tomar sopa de modo a por a boca no prato e engolir o caldo, pois 

bem, eu escolhia as agulhas mais finas que tinha na casa dele 

e as colocava na sua sopa. O meu objetivo era ele engolir. Uma 

outra travessura, por exemplo, foi amarrar uma sacola plástica 

na cara da cachorrinha, por sorte viram e retiraram a sacolinha 

amarrada antes de sufocá-la, também joguei gasolina de galão 

no cachorrinho do meu vô e tentei acender o palito de fósforo 

(por sorte todos falharam, é certo que iria morrer o cachorro e 

eu). E também chutei a cara do meu tio que dormia no chão e 

quebrei seu dente, entre outras que não são poucas.

No decorrer dos anos, era comum convidarem padres para 

benzer a minha casa, afim de que as coisas melhorassem e eu 

pudesse ficar calmo. A minha mãe que não parecia compreender 

com clareza o que acontecia me levava a fazer exames de 

cabeça, e parecia se espantar quando não observavam alteração 

alguma. Eu estava longe de ser uma criança dita como “normal”.

Um episódio interessante foi em uma noite ao qual uma prima 

dormia no meu quarto comigo, e tudo o que eu vi e aconteceu 

naquela noite, ela também via, sentia, foi uma noite terrível e 

parecia ter potencializado tudo.

No decorrer dos anos,  me levaram até na igreja evangélica para 

tentar trancar a minha “paranormalidade”, bem, não funcionou.

Entretanto, as coisas começaram a diminuir, mas parar? Não, 

nunca.

Eu cresci sempre rodeado de alguns amigos aqui próximo de 

casa, e um deles em especial gostava e se interessava muito 

por “espiritualidade”. Certa noite, estavam presente eu, ele e 

alguns de nossos amigos, a mãe dele havia comprado um livro 

de ocultismo, e ele queria encontrar e o destruir, pois havia dito 

que não parecia estar fazendo bem para a mãe dele. Começou 

a “brincadeira” de procurar, ninguém encontrou, então, eu pedi 

que se apagassem as luzes, concentrei e falei o local exato de 

onde ele estava!
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Todos ficaram me olhando surpresos 

mais uma vez.

Muitos episódios aconteceram na minha 

vida antes de eu encontrar o Aquantarium, 

não entendia o por que disso tudo, nunca 

procurei e nunca trabalhei em centro 

espírita, umbanda, etc.

Só participei de missa, fui algumas vezes 

em uma igreja evangélica e uma única 

vez em um centro espírita pouco após a 

morte da minha mãe, eu havia recebido 

o convite da ex-esposa do meu primo e 

aceitei ir.

Mas, um dia andando com meus amigos,  

me deparei com uma Casa de Oração do 

Aquantarium, senti vontade e interesse 

em ir, assim eu fiz, fui com o meu amigo 

ao qual demonstrava tamanho interesse 

também sobre espiritualidade, fui muito 

bem recebido, enxergaram coisas boas 

em mim, me forneceram conhecimento, 

iniciei os trabalhos da parreira e logo fui 

observando as mudanças.

Eu já estava com os meus 18 anos, tinha 

terminado o ensino médio, mas estava 

um tanto desanimado de fazer facul-

dade e em uma quinta-feira de Janeiro 

de 2012, após passar no trabalho da 

parreira, foi dito que a própria espiri-

tualidade boa gosta e busca quem não 

fica parado, que eu deveria pensar sobre 

começar a faculdade sim, e buscar cair 

nas graças da espiritualidade boa que vai 

trabalhar ao meu favor. E foi o bastante. 

Naquela mesma semana eu ingressei 

na faculdade de Medicina Veterinária. 

Durante toda a minha graduação eu 

obtive sucesso e tudo aconteceu muito 

bem, o mais interessante é que se eu 

comparar a minha vida de antes com a de 

hoje, as coisas melhoraram não apenas 

para mim, mas para toda a minha família!

O meu pa,  que sentiu muito a perda da 

minha mãe e não tinha alegria para viver 

e nem se permitia conhecer uma nova 

mulher, se permitiu e está hoje com ela, 

não reclama mais da vida, encontrou com 

ela a alegria novamente.

A minha irmã que sentiu muito a perda, 

que chorou muito e até desenvolveu 

espinhas pelo rosto que remédio algum 

conseguia tratar, até que ela mesmo 

ouviu do médico que o que ela tinha era 

emocional, que para alcançar a cura ela 

precisava se curar por dentro e assim 

ela fez. Hoje casada e com a proteção de 

Deus Único nos abençoou com mais uma 

linda sobrinha.

A minha sobrinha mais velha a quem 

obtém conquista em tudo o que se 

empenha a fazer.

E a respeito de mim, bem, sou feliz pelo 

fato de estar conseguindo o que eu quero 

na matéria e por ter e me sentir alimen-

tado com o fermento do conhecimento 

fornecido pelo Aquantarium.

EM RElAÇÃO AOs ETs

Desde que estou no Aquantarium, tive 

algumas experiências interessantes.

A primeira que eu gostaria de compar-

tilhar com vocês aconteceu quando eu 

namorei uma moça de uma cidade próx-

ima a Rio Preto, a cidade era Guapiaçu. 

Em uma noite, eu iria para lá de moto 

e estava com receio, pois nunca havia 

trafegado pela rodovia por mais de 

alguns minutos e nunca tinha ido para lá 

sozinho. Então, chamei meu amigo, que 

também é aquantarista, para ir comigo 

e ele foi. O caminho de ida correu tudo 

bem e chegamos, porém, na hora da volta 

parei e falei que sentia que deveria pas-

sar a cidade e ir embora reto e ele me 

respondeu: Acha, temos que voltar para 

Rio Preto!

E assim aconteceu, tomei o caminho 

que levava de volta à minha cidade,  

Entretanto, o caminho não parecia nos 

levar de volta e tudo o que víamos era 

que estávamos chegando a uma cidade 

chamada “Capela”, as placas diziam 

“Capela a 10km”, Capela a 5km” e andá-

vamos e andávamos e nada! Não pas-

sava carros, não passava nada próximo 

a nós e quando percebi que estávamos 

realmente chegando a Capela, “Capela a 

2km” , então mudei rapidamente a rota, 

virei na rodovia mesmo que não pas-

sava automóvel algum e voltei sentido a 

cidade de Guapiaçu. Cheguei na entrada 

de Guapiaçu e passei reto, indo embora, 

sentido às cidades a frente dela. O inter-

essante foi que de algum modo, quan-

do nos demos conta, saímos próximo a 

represa de São José do Rio Preto. Caso 

não saibam, Capela foi um planeta que 

passou por uma transformação e resultou 

em expurgo de almas que não haviam 

alcançado o mínimo de evolução, agora 

exigido pelo planeta. O mais interessante 

disso tudo é que fazia pouco tempo que 

havíamos escutado sobre esse planeta 

no Aquantarium e pouco depois ter ocor-

rido isso.

2º relato: Ocorreu de um amigo e eu 

irmos para a casa de um outro amigo da 

faculdade, e após um dia que estávamos 

lá, fomos para um rancho, era um “braço 

do Tiete”. Em um momento peguei a 

minha câmera e sai, tirei fotos e nas fotos 

saíram formas de um ET, algumas esferas 

e uma bola de forma oval vermelha. 

Todos ficaram espantados com as fotos. 

Conheci também uma pessoa residente 

da cidade que afirmou ter sido abduzido 

e que inclusive deu entrevista em um 

famoso programa de TV.

Fora esses episódios, já tive sonhos. O 

último foi hoje: esse sonho já me ocorreu 

antes e o que mudou é que hoje somou-

se mais detalhes à ele. Pois bem, é um 

dia de final de tarde e eu observo com o 

meu pai dois ET’s no céu, aquela imagem 

branca que toma a forma de ET. Senti 

medo. Em um outro momento, me via na 

casa de um amigo mas esse não estava lá 

comigo, encontrava-se comigo um amigo 

de faculdade e sua namorada (a qual não 

é a atual dele), tomamos um carro e um 

rapaz veio em nossa direção nos abordar, 

eu sabia que ele iria nos assaltar, pois 
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dEpOIMENTO dE sAúdE

Há um tempo atrás fui convidada por uma amiga para conhecer 

o Aquantarium.

Ela acreditava que pudesse me ajudar devido ao fato de ser 

portadora de um tipo de reumatismo, fato esse que me fazia ter 

dores fortes e já ter passado por muitos especialistas e mesmo 

assim continuava a sentir dores muito fortes e uma grande 

dificuldade de locomoção.

Assim então fui conhecer o Aquantarium, a princípio bastante 

desconfiada, pois não entendia bem o que eles falavam, mas me 

sentí muito atraída e fui acolhida com tanta atenção e carinho 

que logo me apaixonei pelo então já não tão desconhecido 

Aquantarium.

Então comecei a fazer os cursos para entender ainda mais, e 

melhor, ter mais conhecimento.

E ao mesmo tempo ia passando pelos atendimentos nas rodas 

de quinta-feira, e cada vez mais encantada e me sentindo mel-

hor.

E também fui orientada a passar por um atendimento individual, 

onde foi feito uma cirurgia espiritual pelos ET’s Alfacentauriamos, 

que introduziram na região afetada um gel, e com o passar do 

tempo, e com os atendimentos as dores foram diminuindo. Hoje 

me sinto bem melhor, tenho mais disposição, sou mais feliz e 

muito grata ao Aquantarium.

FPPJ

Minha experiência com o Aquantarium foi maravilhosa!

Consegui abrir muitos caminhos, ver a vida com outros olhos, e 

resolver pequenos “nós” que estavam me atrapalhando. Muita 

paz!

DÉBORA MORIELO CAETANO

dEsATANdO Nós

o mesmo escondia a mão para trás das costas e por alguma 

razão eu sabia também que tinha uma arma. Pedi que meu 

amigo saísse de lá, demos partida no carro e fomos embora, me 

recordo da rota tomada (próximo ao bosque da cidade de São 

José do Rio Preto).  Chegamos em uma casa simples, o chão era 

de cimento e as paredes mostravam rachaduras, não tinha cor, 

e eu reconhecia essa casa de meus sonhos anteriores, também 

reconheci as pessoas ali presentes de meus sonhos, exceto uma 

criança, essa criança aparecia pela primeira vez nesse sonho. 

Me lembro de uma prima minha ser vizinha dessa casa ao qual 

morava uma senhora de idade. A minha próxima lembrança é 

de ser noite e ver um céu lindo e estrelado. Nesse sonho, eu 

parecia ter atraído os ET’s devido a ter elevado o meu pensa-

mento à Deus e ter dado uma abertura, eu seria capaz de criar 

algum acontecimento se concentrasse o meu pensamento. Eu 

anotei o sonho e nas minhas anotações escrevi que: “Eu tenho 

o pensamento que se entregar a minha espiritualidade, eles vão 

perder o interesse em mim”. Outro detalhe foi que após acordar, 

observei uma luz branca acinzentada pairando sobre mim, foi 

rápido como de quem liga e apaga uma lâmpada. Após escrever 

o sonho, fui olhar o relógio e marcava 6: 15 da manhã.

FÁBIO DONIZETE PINTO
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Meu nome é Larissa, gostaria de dividir com vocês aquantaris-

tas minha experiência de chegada no Aquantarium e algumas 

mudanças que foram subsequentes. 

Desde criança tive que lidar com problemas de saúde e com a 

paranormalidade, o que foi difícil vez que venho de uma família 

dividida entre o catolicísmo e o espiritismo. Há aproximada-

mente dez anos enquanto atendia (dando aulas de pilates) 

em minha clínica conheci uma pessoa que já frequentava o 

Aquantarium. 

Durante as sessões conversávamos muito e acabei comentando 

algumas situações pelas quais eu passava enquanto atendia 

outros pacientes como, por exemplo, começar a bocejar sem 

parar, ter muito sono repentinamente, bem como outras sensa-

ções desconfortáveis. 

Essa paciente então me convidou para ir a um atendimento 

numa quinta-feira. Gostei muito do ambiente, me senti bastante 

confortável, passando a frequentar os trabalhos semanalmente. 

Quando marquei um atendimento individual fui orientada a 

fazer o curso do Aden. 

Ainda estava fazendo o curso em questão quando fui chamada 

para trabalhar nos atendimentos às quintas-feiras. A partir daí, 

fazendo outros cursos e trabalhando na casa aprendi a lidar 

melhor com os incômodos espirituais que sentia no trato com 

meus pacientes na clínica e também como lidar com os outros 

tipos de influências negativas que sofremos diariamente. 

Continuo fazendo cursos, participando dos trabalhos nas quin-

tas-feiras e passando nos atendimentos individuais quando 

sinto necessidade, juntamente com as minhas orações diárias, o 

que me mantém centrada e energeticamente equilibrada. Assim 

consigo transmitir esse equilíbrio para meu local de trabalho e 

também para minha casa. Agradecendo as bênçãos recebidas 

sempre com muita fé. 

LARISSA N. SANTOS

Olá amigos aquantaristas !!

Pedimos àqueles que gostariam de contribuir com seu depoi-
mento pessoal em nosso informativo que escrevam e enviem 
suas histórias de saúde, negócios, amor, abdução, etc. 

Mande para nosso email. Seu depoimento será analisado 
e então incluído em nosso informativo para que todos os 
amigos aquantaristas possam ler e entender um pouco mais 
como funciona na prática, os nossos ensinamentos e a nossa 
doutrina. 

E-mail Depoimento: escritacurativa@aquantarium.com.br
Portal: http://www.aquantarium.org.br
Blog: http://www.aquantarium.org.br/blog
Facebook: https://www.facebook.com/aquantariumoficial
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