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Preâmbulo 

 

Mil anos de guerra religiosa é a historia cada uma de nossas realizações, o pico e a 

crise do universo humano são resultados desse confronto de religiões. 

A fim de nos proporcionar a chance de conduzir um discurso religioso criativo, 

precisamos de coragem para que possamos perceber que a fé de cada um, tem as 

mesmas raízes e que todos os homens são iguais. Precisamos de uma nova 

instituição dentro do contexto do qual os representantes de todas as religiões criam 

uma nova visão do mundo sem travar guerras religiosas. Os velhos paradigmas 

deixaram de responder aos nossos ensejos, portanto devem ser substituídos.  

As visões que emergem são supostas para nos permitir manter o espírito de 

competição sem levar a humanidade à beira da autodestruição. Isto é uma mudança 

recente para todos os líderes espirituais da nossa civilização 

 

Junho 2004                                                      Juri Buchantschenko 



  
 

Cazaquistão Campo de Testes Nucleares                                                        ПОЛИГОН                  

World Heritage 
 
Polygon – Terreno de testes nucleares, onde os Soviéticos realizaram o seu 
primeiro teste localizado no oeste do Kazaquistão. Esta infra-estrutura foi 
construída entre 1947 e 1949. O Polygon cobre uma área de aproximadamente 
18.500 quilômetros quadrados “Opytnoe Pole” (“Terreno de Testes”), uma parte 
do terreno do Polygon que cobre uns 300 quilômetros quadrados foi o cenário de 
116 explosões nucleares (explosões de superfície). 
Às sete horas da manha, horário local, do dia 29 de agosto de 1949 os soviéticos 
realizaram o seu primeiro teste com armas nucleares. Em 22 de novembro de 
1955 uma enorme quantia de energia foi liberada com a explosão das armas 
nucleares que tinha no explosivo a força de 1.6 mega tons de dinamite. A 
superfície testada do Opytnoe Pole parou com a ultima explosão nuclear em 24 
de dezembro de 1962. 
 
A Opytnoe Pole colocou para o homem produzir o objetivo de que - esta é a 
função - foi e será sempre a única. O lugar transmite a tentativa da humanidade 
de produzir e empregar a energia mestre numa escala até então desconhecida. 
Eventos naturais e históricos têm deixado suas marcas nesses monumentos. 
Entretanto, as torres, crateras e resquícios de abrigos militares foram 
preservados. Eles são definitivamente uma importante entidade inscrita na Lista 
de Patrimônio Mundial da UNESCO. Esse tipo de infra-estrutura nunca será 
construída novamente, pois representa um passo revolucionário dentro da 
historia e do progresso da humanidade. Polygon é a herança mundial, o terreno 
sagrado da nossa civilização. Isto é uma fronteira para um novo panorama do 
mundo. Os deuses confiaram ao homem o poder para controlar a energia 
nuclear. Essa energia e utilização são a base para uma nova visão do mundo.  A 
humanidade não mais necessita de deuses. 
A visão do novo mundo é a fé.  A Fé emerge como um resultado de um dialogo 
interno que faz parte de todo os ser humano. Uma oração é um tipo de dialogo 
interno. O profeta tem socializado esse dialogo. Assim, tornou-se o princípio de 
todas as religiões. As religiões diferem somente na experiência de socializar 
esses diálogos. Essa experiência, novamente, depende da natureza, clima, raça, 
ou fenômenos naturais, (terremotos, meteoritos e cometas). 
A humanidade não carece mais de religião. O que a humanidade necessita agora 
ter fé em si mesmo. Essa nova filosofia não pode nascer sem a renúncia de 
responsabilidade e ação e sem uma tolerância indiferente e ilimitada que é anti-
social.  
Decadência e endogamia das religiões do mundo não é um assunto para a 
humanidade. A ideologia da permanente guerra em nome do profeta quem foi o 
ultimo que apareceu - e quem é, portanto o único verdadeiro e justo profeta – 
isto sempre levou a autodestruição dentre desse primitivo fanatismo, miserável e 
arrogante.  
É nossa responsabilidade criar um mundo cheio de novas oportunidades e 
energia positiva – uma nova filosofia. A terra santa dessa nova visão mundial já 
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existe. E esta inserida no Patrimônio Mundial da Humanidade da UNESCO (assim 
como   do monumento religioso da historia).  
Polygon, uma fronteira para um novo mundo onde seres humanos têm que se 
defender e conscientemente criar sua própria fé. Para que isso assuma forma de 
responsabilidade a cada indivíduo. 
O desafio esta presente. Não há outra possibilidade além de continuar as 
fascinantes paixões da história da humanidade, além da autodestruição da 
energia humana. A energia humana carece de uma nova ideologia, uma nova 
visão do mundo. 
A ultima explosão nuclear (foi subterrânea) e ocorreu em 19 de outubro de 1989. 
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Condições Atuais. 

 

Atualmente, todo o terreno de testes, incluindo "Opytnoe Pole" vem sendo 

administrado pelo Centro Nuclear da República do Cazaquistão. 

Este centro está subordinado ao Ministério de Energia e Recursos Minerais da 

Republica do Kazaquistão. Ambas as instituições são contatos no caso do 

Patrimônio Mundial Polígono. 

Em novembro de 2003, dentro do contexto do tiroteio para um documentário 

sobre campo de testes para o canal Arte, discussões exploratórias com alguns 

membros do Centro Nuclear foram realizadas sobre o "Patrimônio Mundial". 

Nessas discussões obtive uma resposta positiva, e estava certo do suporte e da 

cooperação da instituição.  

Uma série de objetos pertencentes à infra-estrutura do Pólo Opytnoe considero 

obras de arte adequada para uma exposição itinerante. Esses objetos são um 

numero de construções de concretos com o fim de colocar-se definido a 

resistência para medir o poder efetivo da onda de choque que resultou dessa 

resistência. 

 

O Centro Nuclear não tem os recursos financeiros necessários para preservar 

Polygon como um local histórico. Atualmente, somente aquela parte do campo de 

testes que esta em operação esta sendo financiada suficientemente. 

Ao lado do perigo da destruição ou deterioração do objeto histórico causado 

através de um insuficiente monitoramento, a ameaça de contaminação radioativa 

advinda do uso inadequado do solo e, portanto, testes de danos às pessoas que 

vivem nas proximidades, e não apenas nos arredores da área, é iminente. 

A UNESCO é a autoridade responsável pelo patrimônio da humanidade. Este caso 

em particular nos obriga a agir de maneira rápida e efetiva a fim de estabelecer 

o projeto. 
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Homem e Arte 

A arte é o primeiro e mais importante passo dentro criação humana, é uma visão 

humana do mundo. É o principal tema das culturas, sua apresentação em formas 

concentradas sem uma alternativa 

Os termos “criação”, “vocação” e “destino” refletem a imensa fé bem como a 

inspiração dos artistas. Eles são a base e a fonte de energia de cada civilização. 

Os objetos que selecionei para resistência definida não foram construídos como 

objetos de arte conscientemente, o que torna a arte verdadeira, e dá a toda 

questão, mais significado. 

Quando se trata de criação, vocação e destino, em nossos tempos, eles estão 

experientes e emocionalmente manifestados. 

De um ponto de vista racional, eles são apenas um capricho da natureza, que 

transformam a experiência sempre mais intensiva. 

Depois de tudo, comunicamos com o céu sem intermediários. No entanto, nós 

não devemos nada a qualquer pessoa por isso, pois estamos absolutamente 

livres e orgulhosos em assumir total responsabilidade. 

Não existe o ponto na questão da legitimidade, para quem confirma a 

legitimidade do céu? Somente a legitimidade desta instalação tem sido 

questionada continuamente. 

As leis da arte foram criadas em algum momento. Elas são desenvolvidas, e são 

substituídas por novas leis. O último é arte, todo o resto é imitação. 
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O passo inicial. 

 

O primeiro passo prático em direção a realização do projeto é a constituição de 

um grupo de peritos que irão visitar o objeto, a fim de elaborar um plano para a 

execução do projeto. A organização de uma exposição itinerante de alguns 

objetos de infra-estrutura (resistência definida) é parte integrante do presente, 

bem como o desenvolvimento da área para os visitantes. 

 

O grupo de peritos serão representados por: 

- O iniciador do projeto 

- Seus/suas assistentes 

- Artistas 

- Juristas (leis internacionais) 

- Peritos em proteção radiativa 

- Engenheiros estruturais/ engenheiros geólogos 

- Especialistas em negócios. 

- Geógrafos econômicos 

- Ecologistas 

 

Este grupo de peritos visitarão pessoalmente as áreas de testes, bem como 

todas as instituições de tomada de decisão conectadas com o projeto no decurso 

de duas ou três semanas de jornada.   
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Material Fotográfico do Projeto 
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Local para exibição turística do local chamado “Resistência definida” 
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Exibição turística “Resistência Definida” 

Na Praça Vermelha, Moscou 

 

Na Salzgrafenplatz, Halle (Saale) Alemanha 
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Concepção do projeto Polígono 

Preâmbulo 

O terreno de teste de armas nucleares no Kazaquistão, mais conhecido como 

“Semipalatinsk”, aparece como a localização em abstrato, ancorada na falta de 

consciência humana assim como importante local de pesquisas e testes militares 

nucleares. 

Essa área deve ser conservada, como único exemplo de espírito humano do 

desenvolvimento e da mente cientifica. O projeto Polígono tem por objetivo  

preservar a área central dos testes como um monumento para as futuras 

gerações.  

Condições ideais e materiais de valores. A visão substancial do projeto é criar e 

manter uma infra-estrutura, permitindo a existência continuada da “Opytnoe 

Pole” terreno sob custodia da UNESCO, criando uma zona sustentável de 

segurança em todo o terreno, e assim a recuperação do “reservatório de água” 

que inclui o “lago atômico” além da construção de um anel de vedação. 

O aspecto cultural e social são desafios com perspectivas positivas para a 

competente parte da sociedade.  Visando assim, a evolução de uma nova 

filosofia de vida (uma coerente aproximação para vida) e baseado nisto, a 

iniciação de um novo mundo desprovido de armas nucleares. 

 

Fase 1 – desenvolvimento do projeto 

Alemanha: Compilação e documentação de um aplicável, projeto artístico-

arquitetônico, incluindo: construção de anéis de vedação, terrenos de 

recuperação e visualização do “altar nuclear” sobre o local; desenvolvimento e 

implementação de uma exibição turística na Alemanha e Europa, 

respectivamente; “Opytnoe Pole” visualização de campos radioativos, em tempo 

real incorporado na exposição “resistência definida” na Alemanha e Europa 

respectivamente.  
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Kazaquistão: trabalho de campo; seleção e preparação do objeto para exibição 

turística “resistência definida”; instalação de sensores de mediação e 

transferência para o sistema de flutuação e visualização em tempo real “Opytnoe 

Pole” do campo radiativo.  

 

Fase 2 - implementação 

Alemanha e Europa, respectivamente: instalação e implementação de exibição 

turística “resistência definida”; portanto, a proposta da congruente filosofia de 

vida pode ser apresentada ao publico em geral na sociedade européia, enquanto 

conservada o terreno “Opytnoe Pole” como um componente tangível-emocional 

(altar nuclear). Exibição itinerante dos objetos ( resistência definida) restauração 

para o  Kazaquistão e até o fim do projeto 

Kazaquistão, trabalho de campo: Realização do “altar nuclear” monumento 

baseado na estrutura física e tangível do local “Opytnoe Pole”; recuperação do 

ambiente, construção de anéis de vedação e recuperação do objeto “lago do 

reservatório de água atômica” baseado nos conceitos artísticos arquitetônicos. 

Monumento autorizado – absorvido para o patrocínio da UNESCO.  
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Exposição e projeto “POLIGONO” 

Convite para discussão 

 

Este é apenas um ponto da vista e expressão da ambição por respostas. 

Evolução não é o fim, e nosso mundo humano não é exceção. Esta é uma visão que 

é livre de emoções e é racionalmente vista como uma ação intencional, onde os 

conceitos de crença e arte se juntam. Os resultados e o conteúdo dessa visão 

podem ser previstos apenas de forma limitada e, é claro, não podem ficar excluídos 

por uma pessoa ou um grupo. 

Este é um convite para uma discussão absoluta, que, portanto, só pode ser 

sincera e somente estas conclusões têm a chance de ser aceita. A crença não 

conhece qualquer compromisso. Os itens de "tolerância", "respeito" e "piedade" não 

pertence a seu vocabulário, pois o que pertence é à fantasia e o mito. Trata-se de 

realidade e responsabilidade. Sobre a responsabilidade, o que poderia ser imposto, 

é o maior crédito do ser humano como um ser social. 

Isto significa que, emocionalmente completa e intencional adaptação de um 

fenômeno da existência humana são contornos do projeto. A crença ilimitada é 

causa inexpugnável. 
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Monumento Altar Nuclear 
Conceito. 

 
I) Idéias. 

 
Altar Nuclear, como um componente materialista-emocional de uma nova visão de 

mundo desempenha um papel especial na realização do projeto.  

A função do monumento como um Altar Nuclear deve ser utilizada para a prática da 

união existente de energia nuclear e a energia da vida. A experiência emocional de 

uma visita ao Altar Nuclear (de uma área com maior flutuação radioatividade que o 

visitante percebe como uma brisa no ar) não deixa dúvida de que não há nenhuma 

opção para armas nucleares no mundo pós multi-ideológico. A infra-estrutura 

existente da área "Pólo Opytnoe" é em si um perfeito monumento da liberação da 

energia nuclear - esta no seu epicentro completado com um cubo que consiste de 

espelhos curvos de aço inoxidável (cada uma cerca de cinco metros de 

comprimento) que são orientadas para os quatro pontos cardeais. 

O vidro do espelho curvado revela novas dimensões do mundo espelhado – a nova 

visão nuclear, visão multi- ideológica do mundo. Um novo mundo em que o segredo 

da fina estrutura do universo é similar ao segredo da energia da vida. Um mundo no 

qual a alma humana é infinita como a fina estrutura do universo e como imortal e 

inconcebíveis como o limite do universo. 
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II) Material 

 

Infra-estrutura da área do “Pólo Opytnoe”.  

Um cubo de espelhos feito de aço inoxidável cujos lados são de cinco metros de 

comprimento. 

*O Altar, palavra advinda do latin Alta = ara, que significa o lugar do alto sacrifício, 

tem funcionado como mediador entre o céu e a terra, entre Deus e o Homem, E na 

maioria das religiões, sacrifícios são feitos e oferecidos no altar.  

**Ofertas de sacrifício, na maioria dos antigos ritos e costumes são destinadas a 

conectar as pessoas às suas congregações ou santos, objetos sagrados, ou deuses. 

Isto é feito através de ofertas de valor real ou simbólica para o povo dar-lhes. O 

personagem do sacrifício é o de uma oferta voluntária e redentora. 
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Monument Altar Nuclear  
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Parte 01 
Dentro do conceito de civilização, a vida é um desafio para cada membro da 
sociedade, e nem todos são capazes de levar em frente esse desafio, nem defini-
lo. Somente poucas pessoas fazem isso, em casos excepcionais, eles alcançam 
conclusões, fazem manifestos dentro da visão.   
No que se refere a energia as oportunidades são possíveis, isto é necessário para 
enfrentar os desafios de nossos dias. Hoje, isto é mais importante que nunca.   
 
Parte 02 
O desenvolvimento do mundo não deixa qualquer espaço para as pessoas 
discutirem, analisarem e definirem deuses e sua autoridade de acordo com a 
convenção.  
Não há mais um ponto de discussão sobre a questão da autoridade dos deuses. 
Esta discussão somente liderara para condições negativas, desde que deuses em 
seus sentindo convencional, não existam mais.   
Eles não são mais autoridades para nós sobre o desenvolvimento e 
administração do nosso mundo. Isto é, não há mais credito na voz que vem de 
cima.   
Cabe a nós assumir a responsabilidade para deliberar e conscientemente 
desenvolver nossa humanidade, para a moderna tecnologia de informação, 
produção e administração nos oferece oportunidades que nunca tivemos antes.  
 
Esse assunto é absolutamente sério e aterrorizante. Existe atualmente a rede 
global de estabilidade com energia nuclear é algo que fica a mercê de seus 
deuses. Um movimento de energia humana, começando a partir do sofrimento e 
pode levar ao apocalipse da humanidade em favor dos “escolhidos”. 
 
Parte 03 
O altar nuclear da nova visão de mundo no Kazaquistão e o aspecto do poder da 
rede de estabilidade global baseada em energia nuclear são componentes do 
novo mundo que surgirá. Aqueles dois constituem as características da fé.  
A experiência emocional de uma visita no altar nuclear (uma área com maior 
radiatividade flutuante) revela a cada ser humano uma combinação de energia 
nuclear e energia da vida, de uma maneira que nunca foi antes experimentada.  
Esta combinação é objectivamente determinada pela física. Além disso, a nossa 
falta de conhecimento sobre a estrutura fina da matéria deixa espaço para os 
segredos de nosso Universo e sua idolatria de uma maneira nova. Este segredo 
do universo é prova e garantia do crédito de todos nós em tudo. 
 
Parte 04 
Religião, Filosofia e Fé, são absolutamente inextinguíveis do nosso mundo, é a 
sua base, Até mesmo o céu estrelado sobre nós, é um fruto de nossa fé, uma 
imaginação dinâmica.  
Como poderia uma pequena seita do mediterrâneo há aproximadamente 2.000 
anos, convencer a maioria da população do mundo, de todo sofrimento e 
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sacrifício, e que a morte é a redenção que esperamos? Não há nenhum ponto 
para analisar esta questão, a humanidade esta determinada seguir a diante.  
Essa ideologia não mais se encaixa em nossas tecnologias e conhecimento. Isto 
não é mais uma vantagem para nós. A alma humana é ilimitada e imortal assim 
como a mais fina estrutura do universo e tão inconcebível quanto os limites do 
universo. A área do homem de maior radioatividade flutuante, a manifestação de 
suas características e a combinação da energia nuclear e da energia da vida, é 
prova para sua maturidade. Estamos prontos para um mundo divino, um mundo 
para todos e para cada um individualmente. 
 
Parte 05 
O espaço para nosso mundo multi ideológico, esta lotado, pois, Gulag, 
Auschiwitz, 11 de setembro, Beslan, Abu Greib, e Guantánamo, ocuparam todos 
os espaços disponíveis. 
O mundo pós multi ideológico começou, dados pessoais de todos os tipos 
(impressões digitais, exames de olhos etc.) são armazenados em banco de 
dados. O mundo liberal ocidental é a ultima parte infantil, é a careta revoltante 
do mundo multi ideológico. Isto não esta mais sendo definido. 
Corpos humanos recheados e preservados para celebração e apresentação da 
sexualidade em publico não muda a sociedade pra melhor. Morrer por uma 
convicção e por uma crença tornou-se desvalorizado (não somente por causa do 
número de incidentes desse tipo, mas também por causa dos seus sendo 
transmitidos). 
A população mundial atual e inteligente é a sorte da equipe de mudança, pois 
para ampliar conjuntamente com uma nova e recente ideologia, que abriu os 
olhos do ser humano, e mostrou uma perspectiva pós multi ideológica do novo 
mundo que é fascinante.  
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O Povo Escolhido. 
 
Durante o curso do milênio, a concepção do Povo Escolhido causou uma 
série de mal- entendidos, na maioria das vezes em detrimento daqueles 
que declararam–se como  Escolhido. Gatos são exemplos de verdadeiros 
escolhidos. Eles não são capazes de se fazer entender pelos seres 
humanos pelas suas angustias e sacrifícios. 
Comunicação ainda é necessária.  Há mais de 230 milhões de anos, a 
humanidade fez uso dela para ser uma espécie de “ratos divertidos” e, 
portanto, ainda menos comunicativo. Mas virá tempo em que o sonho de 
todas as criaturas da terra se moverá e na profundidade do universo e se 
tornara realidade.  
Gatos, assim como a expectativa do povo Cosen , não precisam de moral, 
leis, tribunais e outros meios de autodestruição. Que não causa qualquer 
desvantagem pra eles. Nem a guerra ou qualquer outro tipo de encontros 
altamente organizados em outras criaturas. Eles não precisam provar seu 
status como um povo escolhido, colocando-se campos de concentração e 
de gás ou câmaras de tortura. 
Na vida privada, gatos dão incondicionalmente (assim como uma emoção 
real) amor e carinho em excesso, claro, a melhor parte. 
Resta saber se os gatos tem sido o chamado povo escolhido. O que seria 
se fosse? Se alguém é escolhido, ele é escolhido e ponto final? 
E sobre os seres humanos? Como a idéia de ser escolhido surge nos seres 
humanos? 
 
Quais características eles usam? No decurso da historia, alguns dizem 
terem ouvidos uma voz, que veio de cima, como a de um trovão, outros 
tem determinado seu começo como uma escolha de si mesmo, através, 
por exemplo, de seu formato de crânio, ou de sua pele, autocontrole 
através da fé real, ou apenas sua atitude para com a sociedade de 
consumo. 
Partindo do ponto de vista de que cada um desses fenômenos que conduz 
a concepção de ser o povo escolhido deveria enfrentar graves dúvidas. 
Quem nesses dias esta ouvindo a voz do trovão que vem de cima? 
Autocontrole através de uma fé verdadeira, esse argumento tem provado 
ser o estagio preliminar e cruel das ofertas sacrificíais oferecidas a todo 
tempo. Que tipo de autoridade gostaria disso? Somente uma diligencia 
anormal, provaria ser mais escolhido do que o outro. Tom de pele, forma 
do crânio...esses simples argumentos vem sendo preparados para o uso 
prático, em segredo,  em estudos  de viabilidade em laboratórios 
biológicos. 
Nós realmente queremos isso? 
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Nossa atitude como sociedade de consumidores faz nosso planeta se 
tornar um esgoto. Criar programas para sua prevenção, contra obesidade? 
Vale a pena insistir. 
Vamos fazer um acordo nesta questão que tem sido controversa a milhões 
de anos. Não existe isso de povo escolhido, mas se houver então, eles, 
seus gatos, a humanidade e todos os povos, são bons e são importantes. 
Nossos amigos deuses, são bons, nos apoiarão e cuidarão de nós. 
 
 
Tradução (Translation):  
Deise Franco Ramalho Guilge (deisefranco@ig.com.br) 
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