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Sou um físico no CERN, e nós fizemos algo que 

nós não deveríamos ter feito - parte um. 

 

O que está acontecendo no CERN?  

 

Conectar com outras dimensões é real, e nós temos obtido este contato. Isso 

poderia ser verdade. Nós mandamos e-mails para nos certificar de termos encontrado. 

Nós mandamos e-mail para descobrir o que eles teriam falado a nós acerca deste físico. 

Todo mundo sabe ou sente que alguma coisa está acontecendo ali no CERN. 

Provavelmente, o que nós estamos sentindo é verdade. 

Sejam paranóicos meus amigos!  

Aqui está o repost. Por favor, esteja ciente de que, falando o que vou falar agora, 

estou quebrando leis internacionais relativas a privacidade e sigilo por publicar estas 

informações. Não irei mencionar minha localização, porque sei que, fazendo isso, 

resultaria em meu imediato extermínio. 

Meu nome é Dr. Edward Mantill (veja: https://www.youtube.com/watch?v=VMqUXqwACL4). 
Fui, e ainda sou, sou físico no CERN, localizado na Suíça, em Gênova. 

 

Me especializei em pesquisa subatômica, particularmente focada em interações 

com o quark. Em outras palavras, estudo partículas muito, muito, muito pequenas e 

como elas interagem entre si a altas velocidades. Até 15 de janeiro de 2014, quinta-

feira, eu era um cientista normal, morando e trabalhando no campus do CERN. Muitos 

dos cientistas envolvidos no braço de pesquisa no qual eu também estou se aventuram 

somente vez ou outra em alguma atividade social e, ocasionalmente, visitam suas 

casas. Muitos de vocês certamente já ouviram falar do LHC, Large Hadron Collider, o 

maior instrumento científico já existente, com mais de 32 kilômetros de diâmetro, e que 

percorre os subterrâneos de territórios soberanos de dois países, Suíça e França. 

https://www.youtube.com/watch?v=VMqUXqwACL4
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Figura 1 – LHG – Large Hadron Collider 

Ao público, falou-se que o LHC fora construído sob um orçamento de 10 bilhões de 

euros, com o propósito de estudar a origem do universo e as colisões que houve nessa 

ocasião, observação que se daria dentro de um colisor que permitisse um rápido olhar 

sobre certos fenômenos que somente podem ser testemunhados quando as partículas 

se chocam umas com as outras em velocidades inacreditavelmente altas. 

Na verdade, não foi para isso que esta máquina foi desenhada, e não foi assim que foi 

usada desde o começo de sua implantação. Os objetivos da construção desse colisor 

foram dois. 

Bem, um deles foi para abrir um portal. Permitam-me explicar. A ideia do portal veio à 

tona em 1996. Depois de anos e anos tentando esconder o fenômeno UFO, incluindo o 

ocorrido em Roswell, e fenômenos de interações em larga escala com a população, 

incluindo a Batalha de Los Angeles, logo antes que Estados Unidos, Reino Unido e 

França resolveram jogar o seu peso atrás da compreensão do que exatamente esses 

objetos eram, as ideias voaram por toda parte. Seriam os o UFOs de outro planeta, ou 

seriam eles de outro tempo? Ou seriam simplesmente histeria em massa, um engano 

abastecido pela super imaginação do público, que estaria apavorado com os 

Comunistas e suas tecnologias? 

Não. Nada disso. 

Nosso universo é uma página de um grande livro. Pense no livro fechado sobre a mesa: 

você vê cada página empilhada sobre a outra, presas pela lombada e envolvidas pelas 

duas capas. Nosso universo não é mais que uma das páginas de todo o livro. 

E nossa página certamente não é a única que foi escrita com profunda arte e com uma 

escrita comprometida com ele. 

Cada página representa uma dimensão diferente com sua própria e única assinatura, 

sua própria e única história, sua própria forma de se isolar das outras páginas. Nenhuma 

página deve interagir com a outra, assim como a tinta de uma página não deve manchar 

as outras num livro normal. 

Cada página, um universo em si mesma. 
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Dentro de alguns poucos anos de pesquisa matemática, e com a equipe de cientistas 

trabalhando sob ameaça de morte se compartilhassem seus resultados, a ideia do “livro” 

foi finalmente consolidada. Não obstante muitos discordassem, a equipe de Matemática 

assegurava a ideia do “livro”, e os matemáticos também nos mostraram a 

impossibilidade de uma página interagir com outra. Aquilo foi até os anos 1980s. 

Durante os anos 80, bilhões de dólares em pesquisas foram investidas na ideia de que, 

se usássemos suficiente energia, se usássemos suficiente força, concentrada em uma 

pequena área do tamanho de um buraco de agulha, poderíamos teoricamente rasgar 

nossa página e ter um vislumbre da página próxima à nossa. Poderíamos abrir uma 

porta daquele universo ao nosso.  

 

Quando a “família”, o nome codificado do grupo de cientistas que ocupavam a diretoria 

de cada um de seus departamentos no CERN, foram apresentados a esta ideia, em 

março de 1981, muitos deles expressaram graves preocupações em abrir uma tal 

entrada. No entanto, sob o belo nome da ciência, a “família” decidiu compartilhar suas 

ideias com os governos que constantemente sustentavam suas pesquisas. 

Em uma reunião em Luxemburgo, em que compareceram os delegados dos Estados 

membros da recém formada União Europeia, juntamente com delegados dos EUA e 

China, foram mostrados os planos para construção de uma máquina colossal que 

permitiria a abertura do portal, que poderia ser fechado ao nosso critério. O portal seria 

aberto, o nível de energia seria medido para comprovar o atingimento do objetivo, e o 

portal seria fechado. Abrir. Fechar. Simples assim. 

Os delegados assentiram, por meio de intermináveis fundos à “família” — e, de resto, 

na esperança de compreender que tipo de poder residiria em um outro universo. Eles 

pensaram em intermináveis fontes de energia, em viagens mais rápidas que a 

velocidade da luz, e em armamentos que poderiam exterminar o inimigo utilizando laser. 

Ou seja, depararam com a possibilidade de verdadeira escalada do poder. 

O público, então, foi alimentado com uma narrativa compreensível de “necessidade de 

compreender o universo”, enquanto a “família” e os governos sabiam a verdade. 

Muitos dos cientistas foram mantidos em completa cegueira sobre o assunto, até que o 

Colisor estivesse completamente pronto e funcionando. 

No entanto, o objetivo ulterior mais nefando somente seria testado na presença da 

família e de alguns poucos cientistas selecionados. 

Sou um membro da “família”. Obviamente, a maioria dos membros originais da “família” 

haviam todos se aposentado ou morrido, e havia, agora, um grupo novo, com pessoas 

mais jovens e mais ansiosas em se afirmar nas suas Direções, e as consequências 

disso foram terríveis. 
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Com tudo isso explicado, me permitam contar o que ocorreu na última quinta-feira (ano 

de 2016). 

Era um dia comum, em que estava agendado no LHC a ocorrência de duas colisões, 

uma às 9h e outra às 18h30. Ambas ocorreram magnificamente, e os experimentos 

foram considerados um sucesso. Nós havíamos testemunhado duas completas colisões 

e o grupo geral de cientistas estava feliz com seu trabalho. 

Por volta das 19h, a maioria dos cientistas do grupo foi filtrada para fora da sala de 

observação, e a máquina foi colocada no seu modo usual de “stand-by”. Quando a sala 

se esvaziou, meu clip de identificação, que tem uma tela embutida e um vibrador, 

começou a desligar. Eu olhei para ele e vi escrito, em uma fraca luz verde, “living room”.  

Eu percebi imediatamente o que eles iriam tentar fazer. Eu olhei do mezanino e deparei 

com o olhar da Drª. Celine (?), outro membro da “família” e diretora da divisão de Física 

de Plasma. Ela também havia visto seu clip de identificação. Ambos entendemos e 

saímos. 

O livingroom era um recinto enorme, situado na instalação principal, localizada na Seção 

A. O local não era especial de nenhuma maneira, e parecia normal. Essa era a chave 

para esconder nossas verdadeiras intenções. Se nos encontrássemos em um bunker 

secreto em bases subterrâneas, levantaríamos suspeitas todas as vezes que nos 

dirigíssemos a um experimento. 

Drª Celine e eu saímos do Colisor e nos dirigimos à Seção A. O ar frio noturno da Suíça 

fustigou meu rosto e o queimou enquanto cruzávamos o campus. A noite estava 

excepcionalmente clara, e esse fato disparou minhas suspeitas. Eles gostavam de fazer 

esses experimentos em noites claras. Entramos na Seção A e nos dirigimos ao prédio 

principal. Uma vez ali, as portas se abriram com nossa aproximação, e nos dirigimos ao 

elevador, através do amplo recinto de tetos abobodados. O chip RFID que portávamos 

mandou sinal ao elevador para que se dirigisse ao andar em que estávamos, mesmo 

antes de apertarmos o botão. Quando entramos, as portas do elevador se fecharam e 

este começou a se mover. “Nunca me acostumarei com isto”, disse Celine, se referindo 
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ao grau de automação das instalações do CERN. Estávamos escalados para uma 

reunião no living room, e o prédio sabia. Assim, todas as luzes estratégicas foram 

acesas, e os elevadores estavam lendo a informação acerca de onde deveríamos 

chegar. O milagre das networks (redes de comunicação). 

Saímos do elevador e nos dirigimos à sala de reuniões. A sala estava fechada e, lá 

dentro, reunia-se a “família”. Na cabeceira da mesa estava o “pai”, ou a “mãe”, uma 

jovem e ambiciosa fisicista chamada Sandra O’Reilly, chamada, então, “pai” porque 

estava encarregada de transmitir as ordens aos demais membros da “família” sobre 

nossos experimentos secretos. 

 

Sandra O’Reilly, Diretora do CERN (2014 - ) 

O clima na sala de reuniões era algo tenso, mais próximo de um excitamento controlado. 

A “família” tinha tentando fazer esses testes a cada seis meses nos últimos dez anos, 

sem muito sucesso. 

Havíamos tido vários “pais”, desde o primeiro, o grande Dr. Byrd Ramberg, até o menos 

conhecido e constantemente bêbado Dr. Yow. Todos eles haviam falhado em atingir os 

planos da “família” original. Bilhões haviam sido gastos, e nenhum portal havia sido 

aberto ainda. “Esta noite, tentaremos 40 Tera Volts”, anunciou a “mãe”. Seu aviso 

imediatamente causou um silêncio total na sala. Os membros da “família” se 

entreolharam, alguns com o célebre excitamento, outros, com uma reverencial 

preocupação, todos com o senso geral de descrédito. As últimas quatro tentativas 

estiveram em torno de 10-20 Tera Volts. “Nunca tentamos algo nessa magnitude. Não 

sabemos se a máquina pode lidar com um teste dessa magnitude”, protestou o Dr. 

Akawa (?), diretor da seção de Física Matemática e chefe do departamento que deveria 

se certificar se 40 TV eram ou não algo saudável a se fazer. “Nós havíamos revisto os 

possíveis resultados, e mesmo assim teríamos que colocar o dobro da energia fora do 

grid (estrutura)”, continuou Dr. Akawa (?). 

“O Governo Suíço foi avisado e está cooperando”, rapidamente redarguiu a “mãe”. Seu 

tom doce e controlado realmente ajudou a situação. Eu olhei para Celine, e ela fazia 

cálculos frenéticos em um pedaço de papel. Depois de alguns minutos, ela, a “mãe”, 

saltou de sua cadeira de “cabeça” da reunião — de “pai”. 

“Mesmo se tentássemos atingir 40 TVolts, a Matemática não aponta ser isso possível. 

Não poderemos simplesmente atirar a máquina na sua posição mais elevada e esperar 

o melhor”, falou Celine. 

“Existe ainda mais alguma objeção a ser demonstrada antes de iniciarmos nosso 

experimento?”, falou a “mãe”, ignorando completamente as súplicas desesperadas de 

Celine. A “mãe” avaliou a sala e pode constatar que ela não seria confrontada com 

outras objeções. Obviamente, ninguém protestaria para ser certamente desatendido. 

“Excelente. Então, prossigamos. Encontremo-nos na sala de controle às 22h”, a “mãe” 

anunciou. Em seguida, nos levantamos todos de nossos lugares e saímos. Ninguém 
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disse uma palavra. Saímos em completo silêncio e nos dirigimos à saída do prédio, rumo 

à gelada noite suíça. 

Se a máquina não puder suportar a carga de 40 TV, pode se tornar instável e 

despedaçar-se. No entanto, como estava enterrada profundamente no subsolo, isso 

evitaria uma catástrofe. Não haveria perdas de vidas, mas o LHC (Large Hadrons 

Collisor) se tornaria inútil e bilhões de dólares em financiamentos seriam destruídos. Por 

outro lado, se o experimento fosse bem sucedido e abríssemos algum portal, seríamos 

capazes de fechar algo trabalhando a 40 TVolts? Nossos cálculos matemáticos indicava 

que a máquina suportaria 10 TV, 20 TV, e até fucking 30 TV, mas ninguém se atreveu 

a ir além disso. No entanto, em nossos papéis de cientistas, que terminamos em uma 

posição lamentável nesse programa secreto, irmos até o fim com o experimento secreto 

que iniciamos. Tudo o que poderíamos fazer é dizer sim. 

Às 22h, com a “família” reunida na sala de controle, e na presença de um punhado de 

funcionários que entendiam a verdadeira natureza do experimento que rondava, 

iniciamos nossa grande tentativa. 

 

“Comecem”. Foi a única ordem dada pela “mãe”. Os membros da família presentes na 

sala entraram com a programação requerida para iniciar o Colisor, e, então, nosso fiel 

experimento começou. 

“Lance a primeira amostra de partículas”, disse o comando do programa. Alguns 

segundos depois, o som do gás entrando no Colisor pode ser ouvido. O gás iniciou sua 

jornada de mais de 32 Km ao longo do Colisor, ganhando mais e mais velocidade. 

“Lance a segunda amostra de partículas”, e outra rufada de gás penetrou o Colisor, 

viajando na direção oposta à primeira amostra de partículas que dera entrada na 

máquina. 

Ambas as amostras ganhando velocidade, se movimentando mais e mais rápido, 

aproximando-se da velocidade da luz. Como dois corredores, que corressem em uma 

trajetória circular, em direções opostas, sem se tocarem um ao outro. 
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“ ‘Pai’, aproximamo-nos de 30 TVolts”, um dos comandos alertou. “Excelente. Aumente 

para 35 TV nos próximos 3 minutos”. Os comandos da “mãe” novamente causaram 

grande preocupação. Se algo tivesse que acontecer, aconteceria agora. 

“Aumentando para 35 TV, então”, veio o anúncio do sistema de intercomunicação 

(intercom system). Nós todos continuávamos a nos entreolhar, a apreensão tornando-

se cada vez mais grave. 

Atingidos os 31 TV, outro anúncio 

do sistema. Nada. Nenhuma 

explosão, nenhuma falha 

catastrófica. Nada. Aos 34 TV, 

isso seria possível, mas, 

novamente, nada foi avisado. Aos 

38 TV, nenhum sinal de dano no 

aparelho. Nada. 40 TV atingidos. 

Olhamos uns para os outros 

atônitos. Havíamos atingido o que 

julgávamos impossível! 40 TV de 

energia empurravam as 

partículas através do Colisor, e 

ele estava suportando a carga! 

Consoante as duas nuvens de 

partículas passavam uma pela 

outra, nossa primeira sensação 

de que algo diferente estava 

acontecendo começou a se 

manifestar. Houve um súbito pico 

de temperatura na sala. 

Podíamos sentir a temperatura 

aumentando, e a primeira reação 

foi de pânico.  

“Desligue a máquina!”, veio o 

primeiro comando alarmado de 

um dos membros da “família”. “A 

máquina está aquecendo. 

Explosão pode ser iminente”. 

“Espere!”, pediu a “mãe”, seus 

olhos faiscando com o reflexo da tela do computador em frente a si. “Vejam a leitura da 

temperatura do núcleo da máquina: ela não mudou. Está perfeitamente normal”. Cada 

um de nós se aproximou o máximo possível da tela do computador. Todas as leituras 

mostravam que estava tudo normal, exceto pelo fato de que o termostato da sala 

mostrava, agora, 35°C de temperatura, quando estávamos a confortáveis 20°C. O que 

poderia ser isso? 

“Comece a sequência de colisão!”, gritou a “mãe” essa ordem no microfone próximo ao 

seu console de controle. 

“Colisão em 3, 2... “, responde a metódica voz do sistema de controle. “1...”, e uma 

cegante luz etérica consome a sala. Eu jamais havia experimentado algo assim antes.  

A temperatura caiu a 20°C novamente, e a luz estava nos devastando. Não 

conseguíamos enxergar nossas próprias mãos à nossa frente. 
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De repente, ouviu-se um terrível grito sangrento, como se alguém tivesse sido 

terrivelmente abatido, seguido por um completo silêncio e, depois, escuridão. 

“Estão todos bem?”, gritou Celine de um canto da sala. 

“Estou bem”, respondi. “Eu também”.  

“Código fam 0113, Daccord”. “Código fam 0115, Chang”. Todos os membros da “família” 

começaram a falar seus códigos, enquanto todos nos ajustávamos à total escuridão que 

envolveu o ambiente. 

Com o toque de alarme, a luz vermelha do sistema de emergência invadiu a sala com 

um brilho lúgubre. 

Final do vídeo: descobriram que a “mãe” havia desaparecido, mas apenas seu corpo, 

deixando em sua cadeira as jóias e as roupas. O vídeo deixa o final em aberto, e dá a 

nítida impressão de que tudo não passou de uma história de “conspiração”. 
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