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Prosseguindo com as minibiografias de projetores notáveis, nesse Boletim
abordamos o paranormal Herick Athayde Usami que em sua curta existência
publicou três obras sobre assuntos parapsíquicos.
Nascido em Brasília-DF, em 12 de junho de
l966 e falecido prematuramente aos 29 anos em
São Paulo, em 2 de fevereiro de l995, Herick era
filho de Hisanori Usami, natural do Japão e
Jacintha Athayde Usami, brasileira de Minas
Gerais[1]. A infância de Herick, até os onze anos
de idade, foi igual à de outros meninos de sua
idade. A partir daí, contudo, ocorreu uma
“explosão” do seu parapsiquismo: começou ter
visões de seres que se autodenominavam
extraterrestres; passou a ter clariaudiência, EFCs
– Experiências Fora do Corpo; além de vivenciar
outros fatos inusitados [1].
Nessa época, surgiu-lhe à visão psíquica
um Ser que identificou-se por Carmok [2]. Esse
Ser informou-lhe ter sido seu amigo em uma época
do passado distante, quando viveram naquilo o
que hoje conhecemos por Atlântida.

A aparição de Carmok foi decisiva na vida
de Herick, que passou a orientá-lo em todos os
aspectos de sua vida [1]. Depois de Carmok,
outros seres surgiriam para Herick, tais como
Yuridef, que se denominava “Mestre de Magia”,
Mandelopezener que fazia parte de uma elevada
hierarquia de consciências extrafísicas e Ilan, uma
extraterrestre [1].
Aos quatorze anos, Herick passou por séria
transição psíquica que o levou a ter febre e ficar
imobilizado na cama. Após esse episódio,
ampliaram-se os contados interdimensionais, que
ocorriam por meio de telepatia associada à
vidência[2] em determinadas horas do dia. Além
disso, adquiriu outras habilidades sobre seres e
coisas passando a realizar trabalhos de cura [1],
pintar e esculpir, sem que nunca tivesse aprendido
técnicas ou feito cursos para tal [2], tendo deixado
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alguns trabalhos desse período.
Em 1982, com apenas 16 anos, Herick
publicou seu primeiro livro e, nos anos seguintes,
mais dois, comprovando com isso sua precocidade
e grande capacitação.

O Lado Humano
Citando Itamar Costa [1] “Herick tinha um
coração generoso e amigo. Sua proverbial
simplicidade, humildade sem afetação, inteligência
brilhante, honestidade verdadeira, seriedade no
falar e sentir davam-lhe um ar de menino bom,
dócil e puro, apesar do caráter austero e da
expressão enigmática que o caracterizava. Tais
facetas de sua personalidade agradavam a
quantos o conhecessem. Todos mantinham total
respeito por suas palavras e ações. Era um ser
excepcional!”
Foto de Herick

Algumas frases que Herick recebeu por vias psíquicas
“Só evolui aquele que ajuda o próximo a evoluir”
“Não trago a verdade mas semeio a sabedoria. As sementes em
terreno fértil brotam e crescem, perdem a forma inicial e mantêm tão
somente a essência”.
“Pelo raciocínio, as informações germinam e transformam-se,
delineando a verdade individual não deformada por dogmas.”
“As informações se ampliam pela análise e não pela aceitação pura e
simples. A análise leva-nos a transformá-las e novamente semeá-las,
resultando, desta forma, a evolução individual e do Cosmos.”
“O raciocínio é o caminho para a evolução e a liberdade.”
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Vida Pessoal
Herick, como tantos outros de sua geração,
fez o segundo grau normalmente e curso de inglês
[2]. Mais tarde estudou Psicologia até o 6º
semestre, Administração até o 4º semestre e ainda
2 semestres de Filosofia. Foi sempre um bom
aluno mas sua mente ampla e conhecimentos
além do comum resultavam em desistência de
prosseguir nos cursos [1].
Na vida profissional, sempre exemplar,
trabalhou no CNPQ e no Tribunal Superior
Eleitoral, ambos em Brasília, DF.
Apesar de todas as suas atividades, sua
vida continuou normal, praticamente sem
alterações no relacionamento familiar e social [2].

Obras
Herick escreveu e publicou 3 livros:
● Em 1982: As Dimensões e os Extraterrestres
● Em 1983: O Karma Genético

seguir

uma

Herick explica como a gravidade atua no
corpo astral, porque os ETs comunicam-se
conosco por meio desse corpo, os limites
diferentes para a velocidade da luz (que mudaria
de uma dimensão para outra) e como as leis de
uma dimensão não valem para outra. Descreve
ainda uma diferenciação entre dimensões e
planos.
Prosseguindo, descreve o que seria o
mecanismo do carma, missão e destino. Fala que
todos trazem por missão corrigir seus defeitos mas
que ninguém faz isso. Aborda a evolução do
espírito pelos diversos reinos. Explica como os
planetas são classificados em germinadores, teste
e outros mais. Segundo Herick, precisamos ter 7
encarnações ao longo de nosso processo evolutivo
e que vamos mudando de planeta em planeta em
nosso sistema solar, passando de um menos
evoluído para outro mais evoluído. Estabelece que
o tempo para evolução da vida até surgirem os
primeiros homens ocorre em 800 milhões de anos
e que existem ciclos de 6 mil e 2 mil anos e o que
acontece ao longo desses ciclos.
Mais a frente, comenta no livro sobre as
“biodimensões” e como cada planeta do sistema
solar teria uma “biodimensão” seguida por outras.

● Em 1986: Os Corpos e as suas Dimensões
Apresentamos a
descrição desses livros.
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As Dimensões e os Extraterrestres
Seu primeiro livro foi publicado em primeira
edição em 1983. Em uma segunda edição,
publicada no ano seguinte, houve uma revisão e
ampliação. Herick procura explicar as dimensões
que nos interpenetram devido às diferentes
densidades atômicas que a matéria pode atingir.
A partir deste raciocínio penetra no mundo
sub-atômico,
chegando
a
explicação
da
constituição da matéria física, do plano astral e do
plano espiritual. Classifica ainda a evolução
espiritual em cada planeta e a relação desta
evolução com a vida e presença extraterrestre no
planeta Terra.
Prosseguindo, discorre sobre a estrutura do
átomo e das “54 dimensões existentes”, as
características de algumas delas e um elemento
básico da matéria que seria uma partícula que ele
chamou de “aniton”, além de outras menores, o
“sub-aniton” e o “union”.
www.metaconsciencia.com
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Finalizando,
Herick
descreve
os
extraterrestres como seres oriundos de civilizações
avançadas que possuem um conselho planetário
que administra suas ações. Planetas como a
Terra, que são primitivos, não os tem. Alguns
planetas seriam evoluídos tecnologicamente mas
ainda não teriam esses conselhos e que os seres
desses planetas seriam perigosos. Segundo
Herick, que nunca devemos confiar nos
extraterrestres de pronto pois não sabemos quais
são suas intenções, embora muitos venham a
Terra somente para nos ajudar.
Herick afirma que a Terra estava sendo
alvo de muitas transmigrações (a mudança de um
ser de um planeta para outro) e que a partir de
1998 só iriam encarnar na Terra consciências
evoluídas. Herick acreditava que no início do
terceiro milênio, provavelmente, viríamos a ter na
Terra um conselho planetário.

O Karma Genético
Em seu segundo livro, Herick descreve o
que seria uma visão espiritualista do carma, que
seria baseado na presença de nós cármicos nas
hastes do DNA espiritual que seria muito maior
que o DNA físico. Todas as nossas ações positivas
e negativas ficariam registradas nesses nós.
Herick discorre longamente sobre a dinâmica de
como esses nós funcionam e como determinam
nosso carma, positivo ou negativo. No final do livro
ela dedica um capítulo para abordar a
programação existencial (missão) do espírito.

Os Corpos e as Dimensões
Em seu terceiro e último livro, publicado em
l986, Herick aborda de maneira sintética os temas
já estudados em sua primeira obra, mas amplia a
explanação sobre corpos astrais e espirituais,
esclarecendo sobre a correlação que existe entre
sua sutilidade e as dimensões-densidade em que
podem se projetar. Explica, também, o porquê da
diversidade de consciência dos diversos corpos
que compõem o ser humano [1].
Em dois capítulos descreve o cordão de
prata, assim como outros cordões, as influências
do duplo noutras vidas, a influência dos pais na
formação do novo corpo, a mudança de corpos
para renascer noutro planeta e o acoplamento do
psicossoma com o soma de outro planeta.
Também discorre sobre a estrutura de cada
um dos corpos astrais, os orientadores evolutivos,
a hierarquia dos amparadores e como esses

se relacionam com as demais consciências.
Sobre técnicas projetivas afirma que cada
pessoa tem que ter sua técnica pessoal. Não
existe uma técnica que se aplique a todas as
pessoas.

Obras Não Publicadas
Segundo relata Itamar Costa[1], Herick
deixou centenas de páginas escritas que
possivelmente poderão ser objeto de publicações
posteriores.

Conclusão
Segundo informes que coletei com
pessoas que conviveram com Herick em Brasília,
quando tinha 16 anos, além de travar contato com
extraterrestres por vias psíquicas, ele também
passou a acessar por meio de projeções lúcidas
repositórios de conhecimentos que seriam da
lendária Atlântida. Nesses repositórios ele teria
obtido grande parte das informações que acabou
por registrar em seus livros.
Outro aspecto importante em sua vida é
que ocorriam muitos fenômenos paranormais ao
seu redor, por vezes gerando efeitos físicos.
Antes de morrer, Herick tinha a intensão
de escrever mais um livro que seria “um marco
zero” a descrição da origem de tudo.
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A leitura das suas obras mostra que
algumas de suas proposições, tais como a
necessidade que as consciências teriam de
reencarnar seguidamente em cada biodimensão
de cada planeta talvez não tenham sido bem
explicadas, carecendo de mais elaboração, ou,
talvez, estejam simplesmente equivocadas. Outros
aspectos que ficam evidenciados é sua disposição
em vincular uma série de processos espirituais ao
número 10 assim como um entendimento acerca
dos processos cármicos ainda um pouco limitada.
Em todo caso, não deixa de ser
extraordinário que alguém tão jovem tenha
produzido textos com essa profundidade. Isso em
uma época onde não existia Internet e a circulação
de informações era muito mais restrita do que nos
dias atuais. Descobri em minhas pesquisas que na
década de 1980, em algumas cidades do Brasil,
grupos de pesquisadores do parapsíquicos
chegavam a reunir-se para estudar os livros de
Herick. Sem dúvida alguma, muita energia foi
investida na confecção dessas obras.
É possível que, no futuro, caso alguns
trabalhos de ou sobre Herick venham a ser
publicados, possamos entender melhor os
episódios que sucederam-se ao longo de sua vida
e que lavaram-no a tão precocemente escrever
seus livros. ▲

Como obter os livros de Herick
Os livros de Herick foram publicados pelo Centro Extra Espiritualista e Ufológico Brasília – DF em 1984 e encontram-se esgotados mas podem ser encontrados em
Sebos.
Uma apostila contendo um resumo de suas obras pode ser encontrada na Internet.
Clique nesse link para fazer o download dessa apostila.
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Em http://fronteirastral.com relatos, discussões e notícias sobre EFCs e outros
estados diferenciados de consciência.
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