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“Diuen que el
cor que fa
bategar el món
és a Mallorca”

RAFAEL PALACIOS
PERIODISTA, ESPECIALITZAT EN EXTRATERRESTRES

Text i foto: Elena Ballestero

INCA És considerat una eminència
dins del moviment New Age, un
grup cada vegada més nombrós
de gent que tracta de treure a la
llum les “grans veritats ocultes”,
respondre en definitiva la pregun-
ta sobre qui maneja realment el
món, més enllà de la classe políti-
ca. Rafael Palacios encara va més
enfora i vincula els seus argu-
ments a la presència de vida extra-
terrestre a la Terra. Palacios (Rafa
Pal és el seu nom de guerra) pre-

senta divendres a l’auditori de
Selva el seu llibre Extraterrestres,
el secret més ben guardat.

Diuen que sou una eminència,
ara ens heu d’explicar en què.
En els moviments conspiranoics.
Bé, allò cert és que no hauria
d’utilitzar aquest terme perquè
moltes persones l’utilitzen des-
pectivament. Diguem que som
dins del moviment de gent que in-
vestiga les societats secretes amb

l’objectiu de saber qui maneja el
poder del món. En el meu cas,
aquesta investigació m’ha portat
al tema extraterrestre.

Extraterrestres, a Mallorca,
viuen entre nosaltres?
A Mallorca n’hi ha que s’interes-
sen pel moviment i, per això, hem
organitzat dues xerrades, una di-
vendres a les 20 hores a l’auditori
de Selva i una altra dissabte a la lli-
breria La Llave a Palma.

Per què Mallorca?
És un lloc de cultura de la nova

era. Molta gent que va arribar a Ei-
vissa i també a Mallorca en els
anys seixanta, dins del moviment
hippy, ho va fer atreta pel tema ex-
traterrestre, germen del movi-
ment de la nova era, ara actualit-
zat amb el xamanisme i amb la fí-
sica quàntica, que en els darrers
anys ha donat una explicació cien-
tífica a temes com la telepatia i
l’exhalació.

Tant com proves científiques...
vós parlau de vida extraterres-
tre. La seva xerrada porta el
títol d’El camí cap al 2012, Es-
claus mentals o ments allibera-
des, governs secrets, ET. Què
passarà el 2012?
És una qüestió profètica. Som la
primera persona que parla a Es-
panya del Disclosure Project, un
moviment que comença el 2001
als Estats Units per treure a la llum
les experiències extraterrestres

que han tingut espies, astronau-
tes, pilots civils i militars. En les
meves investigacions sobre l’11-S i
tota la informació oculta que l’en-
volta em vaig topar amb aquesta
informació. Tractam de preparar-

nos sobre el que ocorrerà, coses
que ja estan passant i altres que
encara han de succeir. Fa anys
que es va dir, per exemple, que es
desclassificaria el material OVNI i
és una cosa que està ocorrent. Di-

namarca ho ha fet aquesta matei-
xa setmana. Obama sembla que
també ho farà. Hi ha més informa-
ció que la que ens han contat,
volem conèixer els plans de l’elit.

I Mallorca és un bon lloc per
fer-ho.
Hi ha un corrent del New Age
molt important. Hi ha gent que
diu que hi ha una energia especi-
al, sempre hi ha hagut molts albi-
raments entorn de la Dragonera,
que amb les Canàries i els Pirineus
són els llocs on més s’han resgis-
trat. N’hi ha mots que diuen que
és un dels llocs de poder tel·lúric,
un vòrtex del planeta. També
diuen que el cor que batega el
món és aquí a Mallorca.

I es revelarà el 2012...
El 2012, està comprovat, hi ha un
grup d’astrònoms dissidents que
estan trobant una base científica
en les profecies maies. És una
cosa complicada, diguem que el
sistema solar està canviant de lloc,
es desplaçarà dins de la via làctia,
és com un joc de bolles de billar i
sembla que això provocarà canvis
dràstics. Hi ha un planeta, que al-
guns anomenen planeta X, d’al-
tres planeta Nibiru, que gira dins
del nostre sistema solar amb una
òrbita tan allunyada del sol que
se’ns apropa cada 3.600 anys.
Aquest planeta hauria causat el di-
luvi universal i ara causarà un
desequilibri.

I això ocorrerà el 2012.
Sí, també augmenten les explosi-
ons solars. El que no ens expli-
quen, perquè no en saben, és que
el nostre sol rep energia d’un altre
sol. Diuen que tot el cosmos està
relacionat amb plasmes elèctrics.

Però d’aquí a parlar de vida ex-
traterrestre.
Durant anys ens han ocultat infor-
mació classificada sobre albira-
ments, també han suprimit expli-
cacions d’invents sobre l’energia.
Aquests secrets que ara surten a la
llum evidencien que hi ha altres
secrets que encara són ocults. I el
que es planteja és qui hi ha darre-
re de tot i d’allà passes a pensar en
la vida eterna o en el més enllà.•

“Molts hippies arribaren a les Balears als anys
seixanta atrets pel tema extraterrestre, és el
germen del moviment de la nova era”

“Hi ha molta més informació que la que ens
han contat fins ara, volem conèixer quins són
els vertaders plans de l’elit”

“El 2012 hi haurà un
gran desequilibri al
món, alguns
astrònoms estan
trobant una base
científica en les
profecies maies”

El periodista Rafael Palacios.


