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Parte I
Àqueles que superam o Medo

Prólogo
"Alma", termo derivado do latim anima, refere-se ao princípio que dá movimento ao que é vivo,
o que é animado ou o que faz mover. Na Bíblia, a "alma" é a pessoa, a vida que ela usufrui. Na
doutrina espiritualista, a "alma" está presa temporariamente a um corpo material, presa a um
ciclo de reencarnação temporário, o que anima o corpo carnal, que está nele e vive na Terra
temporariamente. Na ciência moderna, alguns cientistas tentaram encontrar evidências de sua
existência e natureza, porém falharam em decifrar o seu segredo.
A alma sempre foi motivo de controvérsia entre as diferentes denominações religiosas e crenças,
mesmo porque nunca foi totalmente compreendida, explicada ou observada. Apenas acreditavase que ela era uma energia divina; a existência além da matéria, funcionando como uma bateria
dando vida e animação para o corpo. Tire a bateria e o corpo não funcionará.
Devido ao pouco conhecimento e às mentes focadas ao mundo material, a humanidade até então
não imaginava o imenso poder adormecido que possuía adormecido dentro de si. As pessoas mal
sabiam da importância que era a busca pelo sonho pessoal e como isso implicava em sua
existência, ao contrário da busca pela fama e pelo dinheiro.
Finalmente, é chegado o dia em que um homem que se dedicou a esse segredo descobrisse o
poder oculto em cada alma. Porém, seu coração estava tomado pela amargura e ódio da
humanidade. Decidiu guardar sua descoberta para si e para quem seguisse sua filosofia. Ele
usaria contra o mundo a maior descoberta já feita.

Terra - Meado do século XXI
Era um dia como outro qualquer. As pessoas estavam ocupadas com seus afazeres. Estudantes
preparavam-se para os testes que estavam por vir, dando início às avaliações, alguns estavam
mais preocupados, já que não entendiam o conteúdo, enquanto outros já dominavam e gastavam
seu tempo livre se divertindo com seus amigos em algum lugar especial. Como o sol estava forte
naquele dia, seria ótimo ir à praia ou a algum clube para aproveitá-lo. Homens e mulheres
trabalhavam pensando na hora de chegarem às suas casas e reverem seus filhos, aqueles que os
tinham, ou reverem seus parentes que não viam com muita freqüência. Em alguma parte do
mundo já era noite, e as pessoas estavam exaustas depois de um dia cansativo e estressante. Já
para outros, geralmente jovens, era hora de sair noite a fora para divertir-se ou festejar algum
evento qualquer.
Eram cerca de 20h em Washington - D.C e cerca de 8h em Tóquio quando o sinal satélite foi
roubado e usado para transmitir uma mensagem que iria mudar o mundo, infelizmente, para
pior.
Uma imagem surgiu nos televisores. Um homem de cabelo preto e alguns fios grisalhos, barba
curta, bigode e pele queimada do sol. O homem proclamou ser, a partir daquele instante, a
suprema lei e poder do mundo. Ele ordenou que os representantes de cada país entregassem o
governo a ele; caso não aceitassem e não se rendessem de maneira pacífica, o seu imenso
exército iria dominar à força país por país.
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