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Introdução Explicativa do Médium Psicógrafo

Coube-nos a tarefa de apresentar, ainda que de modo
resumido, o processo utilizado na redação dos textos enviados pelos
Irmãos identificados, os quais compõem a obra Ciência do Futuro,
todos “transmitidos” sob a coordenação superior do nosso querido
Irmão Roberto, que há mais de uma década vem nos preparando para
a compreensão da Verdade Espiritual e que culminou com o nosso
encaminhamento para esse maravilhoso trabalho da psicografia,
dedicado a “receber” os textos preparados pelos Irmãos Cientistas e
estudiosos das ciências, que nos estarão “enviando” os trabalhos que
compõem esta obra, dividida em dois volumes.
Inicialmente os textos foram “recebidos” de forma manuscrita
e, após a correção de possíveis erros nossos de ortografia e
acentuação, digitados no computador com a utilização do programa de
editoração de textos.
Depois de algum tempo, passamos a digitar os textos
“recebidos” diretamente no computador, durante as seções de
psicografia.
Agradecemos à boa vontade e a paciência que todos os Irmãos
Maiores tiveram conosco durante a “transmissão” dos textos e em
particular o grande auxílio que o nosso querido Irmão Roberto prestou
em todos os momentos de dificuldades, nesta fase inicial dos trabalhos
a que nos propusemos realizar.
Aos nossos amigos leitores, desejamos que o conteúdo destes
textos seja tão benéfico e esclarecedor, quanto foram para nós.
Nosso fraternal abraço.
Franco Zucca

Tema 1
1 - A Ciência Evolutiva
Sabeis que o homem atravessa um período de transformação
completo, físico e espiritualmente. Assim, nos próximos anos as
criaturas estarão se dedicando à busca de novos caminhos que lhes
proporcionem um novo alento no campo material e espiritual. Esse
alento, representado principalmente pela busca de uma vida mais
verdadeira, onde seus objetivos sejam primeiramente os de ordem
espiritual, depois como consequência, os de ordem material.
Exatamente o inverso de como o homem vive hoje,
mergulhado em toda a ordem de valores materiais, deixando de lado
completamente a sua maior riqueza que é o “valor espiritual que possa
dar à sua própria vida”.
Dedicando-se à verdade espiritual, o egoísmo, a ganância pelo
poder, os confrontos de toda a ordem com seus irmãos, em casa, no
trabalho, em toda a parte; deixarão de existir por falta de uso. Esse é o
verdadeiro significado da vida. Encarnamos inúmeras vezes com o
objetivo de pormos em prática as verdades que aprendemos. É claro
que além dessa prática, temos o compromisso de nos redimirmos dos
carmas do passado, ainda não resgatados. Mas o principal motivo de
cada encarnação, repito, é praticarmos o que aprendemos em teoria.
E sabeis que na prática a teoria nem sempre é a mesma.
Principalmente nos momentos quando temos de tomar uma decisão
por nossa conta, a qual preferimos chamar de “livre arbítrio de cada
um”. Nesse momento, toda a teoria aprendida cede lugar a algo que
poderíamos comparar a um impulso que tomamos sem saber. Esse é o
resultado do aprendizado, e quem o fizer de modo correto, perceberá
que, muitas vezes, toma uma decisão como num ímpeto de momento,
solucionando de modo correto a questão a que foi submetido, como
num passe de mágica. Na verdade, o conhecimento adquirido, somado
à fé e a consciência da existência de Deus é que dá o provimento

necessário na hora certa e são os fatores que levarão a solução dessa
questão, sem obstáculos maiores. Esses obstáculos somos nós mesmos
que os criamos, interpondo-nos à orientação divina que estamos
sempre recebendo.
Esse é o caminho que as novas gerações estarão seguindo: A
utilização das forças espirituais no seu dia-a-dia, permitindo que em
todos os momentos sejam auxiliados na realização das suas tarefas
diárias, desde as mais simples até as de maior responsabilidade.
Agindo assim, os resultados terão levado em consideração todos os
aspectos que envolvem o homem, o meio ambiente, a estrutura social
onde se vive e mais ainda, a projeção dessa decisão para o futuro, que
nem sempre é sequer lembrado.
Por exemplo, durante séculos, o homem de todas as nações e
em todos os continentes desta Terra, abateu animais acima da
quantidade necessária ao seu sustento, assim como derrubou florestas
inteiras, apenas visando ganhar algo material com isso. E o resultado
aí está dois terços das florestas originais dos continentes
desapareceram. E com elas, além da vegetação, animais de toda a
cadeia biológica.
O oxigênio ficou reduzido e até mesmo misturado a gases
gerados pela natureza e pelo homem, alterando bastante a própria
estrutura metabólica de todos os seres viventes da Terra. Essa
alteração metabólica acabou gerando “aberrações”: animais e plantas
“deformados” e o ser humano, o mais afetado física e mentalmente.
Esse tem sido o preço do homem ter colocado a parte material à frente
dos valores espirituais.
Felizmente, a grande marca do próximo milênio, que aliás já
teve início, é a modificação dos seus objetivos iniciais: primeiro o
espírito, depois a matéria. Com isso todos sairão ganhando.
Samuelson

2 - A BioEnergia
Podemos definir BioEnergia como a ciência que trata da
evolução bioenergética de todos os seres vivos.
Este assunto ainda é praticamente desconhecido na Terra,
salvo uns poucos cientistas que a vem estudando, mas que não fazem
nenhuma divulgação dos resultados obtidos, por dois motivos:
primeiro porque o assunto é muito novo e como toda a novidade,
quase sempre vem acompanhada de descrença e segundo porque ainda
não se obteve muito progresso nas pesquisas realizadas, as quais ainda
estão “atreladas” a outras áreas da biologia que nada ou pouco têm a
ver com este assunto.
Vamos esclarecer nas próximas linhas o verdadeiro objetivo
desta ciência para os encarnados.
Todos nós sabemos que somos fontes inesgotáveis de energia.
Cada órgão do nosso corpo funciona graças à produção energética
deles mesmos e de um órgão central, coordenador de todas as
atividades do nosso corpo - o átomo semente. Podemos fazer uma
analogia grosseira com o computador que vós usais aí na Terra.
Ele é composto de um “processador central” onde estão
registradas todas as informações que permitem o seu funcionamento.
Seria o “átomo semente” no nosso caso.
Para que esse processador central e todos os outros “chips” do
computador possam “funcionar”, existe uma “fonte de energia”,
geralmente ligada à corrente elétrica ou então fornecida por baterias
recarregáveis. No nosso caso, seriam as fontes de energia de cada
órgão ou externas ao corpo, absorvidas por ele - como é o caso do Sol.
Pois bem, a BioEnergia trata exatamente desse processo:
como cada órgão, glândula e partes do corpo humano, recebe e
processa para o uso as diversas formas de energia fornecidas,
internamente ou do exterior. A principal fonte fornecedora dessa
energia vital para o corpo humano é, sem dúvida o Sol. Através dele,

nosso organismo processa luz e calor de vários modos, conforme o
destino que se dê. Por exemplo, o fígado absorve o calor do Sol
transformando-o em fonte energética para o seu funcionamento,
enquanto que a pele absorve a luz e o calor, predominando a luz;
processa-a e a transforma em fonte energética que a estará
alimentando.
É por esse motivo que as pessoas que vivem nos países onde
há pouca luz solar ou durante poucos meses do ano, apresentam um
tipo de pele esbranquiçada, sem cor, sem viço, parecendo mesmo pele
de pessoa morta, sem vida. A pouca luz e calor exigem que a energia
seja suprida de outra fonte, no caso interna, a qual pela limitação, não
cumpre completamente seu papel junto a pele, deixando-a
parcialmente “sem vida”. Essas pessoas, via de regra, têm a pele
envelhecida, ainda jovens.
O coração por sua vez absorve luz e calor do Sol e o próprio
sangue fornece energia de modo semelhante ao de uma usina
hidroelétrica, onde as águas movimentam as turbinas, que giram os
geradores produtores de energia elétrica. No caso do coração, existem
válvulas internas, cujas funções ainda são desconhecidas do homem e
que recebendo o fluxo sanguíneo, geram a energia necessária para o
correto funcionamento do órgão. É claro que existem outros
mecanismos materiais para impulsionar o coração (materialmente).
Aqui estamos nos referindo à parte espiritual, não palpável, que
impulsiona o corpo encarnado e o perispírito. Falamos de energia.
Existem órgãos que processam a energia de modo indireto,
como é o caso dos músculos e nervos. Aqui a energia é metabolizada
através de outros órgãos e absorvida por eles. Só então será utilizada.
Esse é o único caso já conhecido dos encarnados e que vem sendo
utilizado em larga escala, como recurso de melhor aproveitamento dos
atletas e no tratamento das pessoas debilitadas fisicamente.
Não podemos nos esquecer, também, dos plexos que
funcionam como “antenas” captadoras de energia cósmica e que será
usada por todos os órgãos, glândulas, pele, músculos e nervos, de

modo mais amplo e sintonizado com os planos superiores, quando a
criatura já está mais espiritualizada. De qualquer modo, a BioEnergia
atua sobre o indivíduo, tanto do modo direto, quanto de modo
indireto, como é o caso do funcionamento dos plexos.
Voltemos ao assunto principal. Existem situações onde as
fontes energéticas são sublimadas, devido à excessiva carga negativa
gerada pelo indivíduo. Nesse caso, processa-se o inverso, ao invés de
haver alimentação individual de órgãos, etc., haverá sim um processo
onde esses órgãos, glândulas e outros ficarão “descarregados”,
ocasionando verdadeiros colapsos no indivíduo. É quando se processa
o que os encarnados chamam hoje de câncer, que nada mais é que o
processo degenerativo das células que não receberam “carga
energética” suficiente, no momento que dela necessitavam. O que
sucedeu foi o “definhamento” dessas células, que num processo de
alteração estrutural, passaram a atuar sobre a parte do corpo afetada
pela “falta de energia”, de modo inverso, gerando o câncer. Por isso,
todo câncer é passível de cura, quando o processo é alterado pela
“injeção energética” naquele ponto do organismo, antes que as células
“invertam” o seu papel, caso contrário elas acabarão “contaminando”
todas as que estão ao seu redor, uma vez que passarão a ser
“parasitas” dessas células, que também “inverterão” suas funções,
entrando em processo degenerativo. E a dor sentida pelo indivíduo,
poderia ser explicada como sendo o resultado do “conflito energético”
do organismo em pontos localizados, ou no caso de ter havido uma
disseminação maior dessas células pelo corpo, causará dores
insuportáveis na criatura, o que acabará por “consumi-la” por
completo, ou seja, esgotará todas as suas energias físicas.
Para finalizarmos, devemos lembrar que a fonte energética
alimentar é um excelente auxiliar no processo da BioEnergia. Todos
nós sabemos que os alimentos são fontes riquíssimas de energia, o
segredo está em sabermos selecionar cada alimento de acordo com o
seu valor energético e onde ele ira atuar.
Assim, existem alimentos cuja “fonte energética” se dirige ao
coração, outros ao estômago ou rins. Entretanto, quando reunimos

dois ou mais alimentos, poderá acontecer de haver “conflito
energético” entre eles, os quais poderão atuar de modo irregular e até
mesmo negativo, no metabolismo do corpo que os ingerir. Nesse caso,
poderão ser os “causadores” ou pelo menos os “estimuladores” de um
processo de “inversão energética” que poderá levar ao aparecimento
do câncer.
É por isso que a medicina atual associa certos alimentos ou
produtos como possíveis causadores do câncer.
Sabe-se que produtos existentes em alguns alimentos “causam
o câncer”, mas ainda não foi possível aos encarnados, “entenderem”
como se processa esse câncer, pelo fato de estarem “associando
elementos químicos com o processo biológico do organismo”, quando
o correto é “associar fontes energéticas externas, absorvidas de modo
correto ou de modo conflitante pelo organismo”, que as irá
“processar” positiva ou negativamente, fornecendo o alimento
energético correto para as células ou enviando cargas energéticas
negativas para essas células, que num processo de defesa, inverterão
imediatamente seus valores energéticos, dando início ao que
chamamos câncer.
O homem na sua essência, possui uma série de pontos de
grande importância para o estudo da BioEnergia.
Na segunda etapa deste trabalho, iremos abordar com maiores
detalhes todo o processo apresentado nesta introdução, como
poderíamos chamar este texto inicial.
Sergei Ivanovitch

3 - O Novo Mundo Natural
Iremos abordar aspectos relacionados às transformações que
já estão em adiantado processamento, quanto ao entendimento da
humanidade em dar a sua vida e consequentemente ao próprio planeta,
um caráter mais naturalista. Vamos explicar melhor:
A Terra até agora se caracterizou como sendo um planeta
essencialmente carnívoro, do ponto de vista humano. Durante
milênios, o homem alternou uma vida vegetariana e naturalista com
outra essencialmente carnívora.
Agora chegou a hora da transformação total e definitiva para
o “naturalismo”.
Assim, os animais que até agora serviram de alimento ao
homem, serão substituídos progressivamente pelos vegetais, ainda
abundantes nos quatro cantos da Terra e que passarão a exercer um
papel de grande importância no processo de produção dos alimentos
para uso humano.
Os investimentos que até hoje se fez em larga escala para a
criação do gado de corte, da suinocultura e mesmo da avicultura, serão
canalizados, daqui para frente, para a produção de alimentos naturais:
soja, arroz, milho, verduras e legumes reabilitados através da
Biotecnologia, com o objetivo de ficar livre das pragas, serem mais
resistentes às diferenças de clima, mais abundantes por safra e mais
nutritivos.
Esses novos alimentos, somados à reabilitação de outros
considerados extintos e que no passado foram a fonte básica da
alimentação de muitos povos, permitirão que a medicina substitua as
atuais dietas alimentares à base de carnes, por esses alimentos que
comprovarão seu valor de imediato.
Esse será um dos primeiros passos para dar ao homem a
oportunidade de se espiritualizar, tornando-o apto a participar de
eventos do lado de cá ou do lado de lá, como um sonho, mas tendo

perfeita consciência e total controle da situação vivida. Esse novo
“estado” dará ao homem a oportunidade de vivenciar de maneira
correta e estimulada, as situações enquanto encarnado, com a
vantagem de receber “ao vivo” e pessoalmente, as orientações que
necessitar e fizer jus, dos espíritos evoluídos, além de participar
conscientemente do processo de acompanhamento proporcionado por
essas criaturas mais elevadas espiritualmente e poder ir se
“ajustando”, sob essa poderosa orientação.
Esse é o quadro que podemos adiantar para o futuro da
humanidade, futuro esse que já teve início junto às criaturas
encarnadas que, por merecimento, estão participando dessa nova fase
do planeta, ao lado daqueles que ainda seguem o ritmo anterior, até o
momento em que estiverem “maduros” para vir a engrossar esse grupo
que, a cada dia, se torna mais numeroso.
Podemos adiantar aos amigos, que praticamente 1/3 da
população terrena, hoje estimada em mais de 5 bilhões de encarnados,
ou seja, quase 2 bilhões de criaturas já estão vivendo ou próximas de
viverem esta nova fase do planeta Terra.
Estima-se que lá pelo ano 2100, mais da metade da população
da Terra estará vivendo plenamente essa transformação, quando
passarão a fazer parte de um programa de alteração completa de todos
os seres humanos, para a “limpeza final” e a subida de um grau, na
evolução espiritual da Terra, diante dos outros onze planetas do
sistema solar.

Galileu Galilei

4 - Mudanças no Campo Magnético da Terra
Meu querido amigo antes de iniciarmos nosso trabalho vos
queremos dizer que somos muitíssimo gratos pela oportunidade que
nos é oferecida, de enviarmos daqui os resultados das nossas últimas
experiências no campo da física quântica, sob a orientação superior do
nosso querido mestre Albert Einstein, que aproveita esta oportunidade
para, mais uma vez, agradecer vossa boa vontade e paciência em nos
atender.
O mundo vem atravessando, ao longo de décadas,
transformações de toda a ordem, conforme já foi registrado em outros
depoimentos, ao longo destas semanas do vosso trabalho psicográfico.
Entretanto, uma das grandes transformações que vem
ocorrendo em nosso sistema solar e em particular no planeta Terra, é o
deslocamento orbital pronunciado, decorrência das transformações
climáticas, provocadas pelas queimadas desordenadas que dizimam
florestas inteiras e alteram o curso dos rios; das construções de usinas
hidroelétricas monumentais, com as águas invadindo campos imensos
e alagando cidades; experiências nucleares subterrâneas, de superfície,
nos oceanos e na atmosfera, causadoras das maiores catástrofes que se
tem notícia, desde a submersão da Atlântida.
Esse deslocamento orbital já começa a ser sentido nos quatro
cantos do planeta, principalmente no que diz respeito ao aspecto
climático.
Grandes blocos de gelo do Ártico e da Antártida vêm se
desprendendo há quase uma década, alterando a temperatura dos
oceanos, aumentando consideravelmente seus níveis, modificando a
flora e fauna marinha.
Os grandes acidentes com petroleiros, principalmente nos
mares do norte, são outros elementos causadores de alterações
climáticas no planeta.

Pois bem, ao lado de todos esses agentes causadores de
verdadeiros cataclismos, vem acontecendo outro ainda pouco
perceptível da grande maioria dos cientistas, que apesar de
“desconfiarem”, ainda não puderam confirmar na prática: a rápida
alteração do magnetismo terrestre.
Diversos são os fatores causadores dessa alteração, entre
outros a própria fusão nuclear que, em nome da ciência, acabou
produzindo verdadeiras catástrofes, quando das milhares de
experiências com bombas atômicas, desde Hiroshima e Nagasaki.
E o resultado tem sido sentido na transformação lenta e
gradual do campo magnético da Terra, que somente agora, está
merecendo uma maior atenção dos cientistas, voltados para esse
problema.
A situação merece toda a atenção, pois se de um lado, pelo
fato de não ser algo palpável, de outro vem causando “verdadeiros
estragos” no equilíbrio da Terra dentro do sistema solar.
E o que fazer?
Primeiro é necessário que o homem reduza drasticamente o
uso da energia nuclear, como fonte bélica e de produção de energia
elétrica. A primeira, totalmente dispensável no momento em que
todos os países passaram a entender a importância da união fraterna
dos povos (salvo raras exceções). A segunda, uma vez que já está
comprovado que os riscos de se utilizar a energia nuclear para a
produção da energia elétrica são muito grandes, exigindo altos custos
de manutenção preventiva contra vazamentos, etc., inviabilizando sua
exploração comercial.
Existem ainda os fatores climáticos como decorrência, os
quais acabaram modificando o curso dos ventos, estes a temperatura e
o movimento dos mares, os quais afetaram diretamente no degelo dos
polos, norte e sul.
Em médio prazo, iremos sentir maiores modificações, com a
alteração da inclinação do eixo de rotação da Terra, aumento ainda

maior da temperatura e finalizando com a alteração do campo
magnético da Terra. Essa alteração poderá colocar em risco, toda a
atual estrutura de comunicação existente na Terra, bem como a
exigência de um reestudo das reações físicas, decorrentes desse
processo.
Um dos caminhos a serem seguidos pelos cientistas, para uma
reavaliação de todos os conceitos até agora praticados, será um
reposicionamento das teorias da física quântica, até agora adotados.
Deixaremos para mais tarde, a exposição detalhada desses
novos conceitos que, pelo fato de serem muito complexos, exigirão
mais prática e maiores conhecimentos do nosso interlocutor, para
documentá-lo corretamente.
Grupo de Trabalho de Física Quântica - orientado
por Albert Einstein

5 - As Fraquezas Humanas
O assunto de hoje envolve as fraquezas humanas.
O homem, desde os primórdios, sempre buscou para si
vantagens, facilidades, por isso deixou de lado, sempre que pôde suas
obrigações, seus deveres básicos.
Esse costume se transformou em vício, um dos mais graves da
natureza humana: o comodismo. Com o passar do tempo, esse vício
criou regras, verdadeiras leis entre os encarnados. Uma delas foi a
submissão da mulher, pelo homem.
Pela sua estrutura natural mais delicada, mais humana,
maternal, a mulher sob a pressão até mesmo de ordem física, aceitou
resignada, a imposição do homem que, cada vez mais, transferia para
si, seus deveres, suas obrigações.
O povo latino, principalmente, sempre conferiu ao homem
privilégios exclusivos, deixando a mulher de lado, sem essas
vantagens, pelo contrário, assumindo diversas responsabilidades
masculinas, como verdadeiro castigo.
E essa tradição vem se repetindo há gerações, dando sempre a
mulher um papel secundário, submisso.
Ao final deste milênio, uma das transformações mais
importantes em relação ao comportamento humano é, sem dúvida, a
mudança radical do papel feminino nas diversas sociedades terrestres,
desde as mais tradicionais e intransigentes como as orientais até a
latina, europeia e latino-americana.
Nos últimos cinquenta anos, a mulher conseguiu conquistar
seu merecido espaço, antes reservado apenas ao homem. É claro que
essa conquista tem trazido alguns problemas, como o acúmulo de
obrigações - profissionais e domésticas, para aquelas que tendo sido
educadas para o casamento e os cuidados do lar, se viram “obrigadas”
a exercer também, atividades profissionais, para reforçar o orçamento
doméstico.

Essa nova atividade não a livrou da anterior, como dona de
casa, esposa e mãe.
Por outro lado, se a mulher mostrou nestes últimos anos, total
competência em abraçar essas duas responsabilidades, o homem ainda
não.
Na maioria dos casos, ele sempre “espera” que a mulher
realize tarefas que ele mesmo poderia cumprir, mas o senso de
oportunismo e de comando ainda não o deixou.
Nas gerações mais novas, é a mulher que vem “impondo” a
divisão das tarefas para o casal, assim com o correr dos anos e nas
próximas gerações, veremos maior equilíbrio entre as
responsabilidades reservadas aos homens e às mulheres, resultando
num novo conceito de estrutura familiar e as responsabilidades de
cada um.
Isso é o que podemos chamar de revolução dos costumes ou
sob a luz dos espiritualistas: evolução espiritual do homem.

Maria Stuart

6 – Inovações
Desde o início, o homem sempre buscou o aprimoramento de
todos os objetos e utensílios de que necessitava para as tarefas diárias.
Desse modo, sempre teve como base para si, criar novos objetos,
utensílios e ferramentas, os quais o ajudassem a realizar suas tarefas
com maior facilidade, mais segurança e em tempo menor. Com o
passar do tempo, as ferramentas se transformaram em máquinas, estas
cada vez mais sofisticadas.
No início ele se utilizava de escravos e animais domesticados
para movimentarem essas ferramentas e máquinas criadas, depois com
o advento da máquina a vapor, essas tarefas foram transferidas para os
motores a vapor, que a um custo menor, maior rapidez,
proporcionavam maiores vantagens e maiores lucros para seus
usuários.
Nascia a economia de mercado de um lado e a
industrialização dos produtos, de outro.
No final do século XIX, a humanidade já dominava as
máquinas mais sofisticadas, além de inúmeras outras invenções, que
de modo pacífico ou belicoso, impulsionou as sociedades dos
encarnados a darem um impulso gigantesco para suas vidas.
Neste século XX a grande marca nos quatro cantos da Terra
foi, sem dúvida, o desenvolvimento científico e tecnológico, quando
em menos de quatro décadas, o homem substituiu suas máquinas
rudimentares, por equipamentos sofisticados e de extrema facilidade
de uso, além do alto nível de qualidade e produtividade.
Já no final deste século, nestes últimos vinte anos, a revolução
tecnológica foi surpreendente, quando nova substituição se fez sentir,
agora pressionada pela consciência ecológica, que passa a fazer parte
da humanidade. Assim, o que vimos a partir do final da década de
setenta e início da década de oitenta foi a total transformação dos
conceitos sobre a tecnologia anterior, onde a informática substituiu
integralmente a tecnologia anterior, com vantagens de toda a ordem.

E com ela foi possível repensar antigos conceitos, deixados de lado
devido à incompatibilidade com a tecnologia anterior, até então
dominante. Por exemplo, os motores a explosão chegaram ao mais
alto nível tecnológico.
De repente, a associação com a informática mostrou as
inúmeras limitações que sua tecnologia apresentava. A união dessas
duas tecnologias permitiu que se desenvolvessem novas bases
tecnológicas para esse mesmo produto, transformando-o em um novo
produto mecânico eletrônico, agora mais próximo da perfeição.
É claro que ao lado dessa associação com a informática,
novos conhecimentos científicos sobre materiais mais leves e mais
resistentes, novos conceitos da física e química, permitiram que
fossem desenvolvidos motores a explosão de ultíssima geração,
totalmente diferentes dos tradicionalmente conhecidos. O simples
fato de terem hoje substituídos seus comandos mecânicos e
eletromecânicos, por microprocessadores e circuitos digitais
integrados, mostra o quanto esses motores diferem de seus irmãos
mais velhos.
No futuro, o uso de novos combustíveis, não poluidores, irá
determinar uma nova era para os velhos motores a explosão.
Paralelamente a eles, surgirá para os encarnados a oportunidade de
implantarem motores mais revolucionários, como os motores
vibratórios, motores dinâmicos, motores de magnetismo indutivo, etc.
Os motores movidos a água, já existentes na Terra, por sinal
inventado por um brasileiro, apesar da grande pressão dos detentores
das patentes dos motores a explosão, estará sendo produzido numa
versão revolucionária, em breve, e servirá para diminuir a altíssima
poluição causada pelos gases emanados pelos motores a explosão
atuais.
Esses motores, juntamente com os indutivos magnéticos,
resolverão mais da metade dos problemas de poluição atmosférica das
principais cidades do planeta. Isso se dará nos próximos dez anos,
portanto em pouco tempo. E o Brasil, mais uma vez, dará o primeiro

passo com esse projeto revolucionário, que já está em fase
experimental de produção, ainda desconhecido do grande público,
para evitar pressões das multinacionais que não querem perder as
vantagens financeiras que detém com o motor a explosão atual.
Outro ponto importante a ser abordado é o uso das novas
fontes de energia que, num futuro próximo, algo em torno de cinco a
dez anos, estarão revolucionando o mundo. Além da água, o ar será
outro combustível a ser adotado no impulsionamento de diversos tipos
de motores, os quais serão usados principalmente em ambientes
fechados.
A energia solar, outra fonte que já possui uma tecnologia bem
avançada a nível estratégico, nas grandes potências da Terra, será
explorada em pouco tempo para o uso doméstico, com baixíssimo
custo e extraordinária praticidade.
Para o impulsionamento dos veículos, haverá um consenso
mundial em se adotar processos híbridos, somando-se a energia solar
a outras fontes, para uma primeira etapa. No futuro esses processos
serão substituídos por motores movidos por sistemas ainda
desconhecidos dos encarnados. Isso se dará dentro de no máximo
cinquenta anos, por volta do ano 2050.
Era o que tínhamos a transmitir neste primeiro contato,
prometendo num futuro próximo, oferecer aos bons irmãos
encarnados, informações outras sobre diversas inovações científicas e
tecnológicas, já disponíveis neste plano e que, em breve, serão
colocadas à disposição. Agradecemos esta oportunidade,
Leonardo Da Vinci e equipe

7 - Os Inventos
Falar sobre os inventos é o que faremos a seguir, tendo como
orientação principal os inventos que atendam às necessidades básicas
do indivíduo e da coletividade.
Existem inventos que há milênios servem a todos, de modo
perfeito e completo - é o caso da roda, ainda em uso e somente agora
em fase de substituição por sistemas mais avançados como o “colchão
de ar” e a “suspensão magnética”.
No futuro, diversas invenções
semelhantes à roda, para os encarnados.

irão

assumir

papéis

É o caso da própria “suspensão magnética”, produzida de
modo mais simples e aplicada em um número maior de situações.
O homem também irá desenvolver a sua própria “suspensão
magnética” que permitirá sua movimentação mais rápida, sem
desgaste físico e podendo eliminar os atuais veículos que podem ir de
uma simples bicicleta, até os automóveis mais rápidos. E uma das
grandes vantagens desse sistema de locomoção individual será a
possibilidade de atravessar qualquer tipo de terreno, seja terra,
gramados, areia ou mesmo água. O que deverá haver será uma
mudança completa nos processos de circulação das pessoas,
principalmente nos centros urbanos mais movimentados. Na praia e
no campo esse procedimento será muito agradável, permitindo que se
realizem longas “caminhadas”, sem nenhum cansaço físico.
Mas para que seja possível a utilização desse invento, o
homem precisará primeiro dominar seu corpo - pela mente - e estar
mais espiritualizado.
Por isso a sua utilização se dará por etapas, primeiro para os já
preparados, depois para outros que venham a se preparar, e com o
tempo atingir todos os encarnados.
Por ser um invento que traz no seu bojo a obrigatoriedade do
desenvolvimento da humanidade, será preciso mais tempo do que se

imagina, para que todos os encarnados da Terra possam fazer uso
dele, e com isso proporcionar uma transformação revolucionária do
próprio planeta.
Vamos aguardar.
Cícero de Arruda Pereira - médico

8 – Os Insetos e Sua Importância na Cadeia Biológica
Vamos iniciar agora um novo assunto, voltado a uma área
ainda não abordada - a BIOLOGIA - cujo tema inicialmente será
sobre os INSETOS.
Na cadeia biológica, os insetos ocupam um espaço muito
importante, pois são eles que permitem o equilíbrio entre e flora e a
fauna terrestre.
Vamos explicar melhor: desde os últimos anos, quando a
BIOTECNOLOGIA passou a ter maior importância, os insetos
passaram a ser vistos como um dos elementos fundamentais para o
reequilíbrio de toda a natureza.
Pesquisas realizadas durante décadas permitiram aos
cientistas comprovarem como e quando, cada um dos diversos tipos
de insetos atua no processo que envolve toda a cadeia biológica.
Assim, foi possível a confirmação de diversos processos de
“interrupção” dessa cadeia biológica, devido à extinção de espécies
animais e vegetais. Por exemplo, algumas espécies de pássaros
extintos, permitiram a “proliferação” de tipos de insetos, antes em
número “equilibrado”, agora encontrados em número excessivo em
diversas regiões da Terra, causando “devastações” gigantescas em
plantações de produtos voltados à alimentação, ou ausentes em outras,
permitindo a proliferação dos seus “predadores”.
Esse desequilíbrio ecológico vem aumentando em todo o
planeta e se não houver um programa internacional de reformulação,
reestruturação da cadeia biológica, em poucos anos o homem terá de
enfrentar “pragas” de insetos de todos os tipos, em todos os cantos.
A Biotecnologia promete, caso leve esse assunto a sério,
modificar o quadro atual e mais ainda, “ajustar” de modo correto cada
elemento componente dessa cadeia biológica, que torna possível o
equilíbrio dos reinos animal, vegetal e mineral neste planeta.

No processo desencadeado pela cadeia biológica, existem
sempre o predador e a presa. O “mais forte” vencendo o “mais fraco”
e assim por diante.
Qualquer desequilíbrio nesse processo, tal como excesso de
um e ausência de outro, causará a desarmonia da cadeia biológica
original, quando passará a existir as “aberrações” da natureza.
Há muito pouco tempo o homem “percebeu” essa estrutura
organizada no reino animal e parte do reino vegetal.
Quanto ao reino mineral, pouco ainda se sabe, mas podemos
afirmar que dentre os três é ele que “faz a ligação” com os planos
mais elevados, por isso a extinção de “jazidas localizadas” de metais
nobres como o ouro e a prata e de pedras preciosas e semipreciosas
como o diamante e o cristal de quartzo, irá alterar substancialmente os
“polos de ligação” do planeta com os planos elevados, o que
prejudicará toda a cadeia biológica localizada ao seu redor.
Mas voltando aos insetos, gostaríamos de completar nosso
pensamento, lembrando ainda da importância de se “estimular” o
reaparecimento de certas espécies de insetos, para que haja o
reequilíbrio de espécies de animais em fase de extinção,
principalmente os pássaros, além de alguns mamíferos, como o
tamanduá.
A Biotecnologia deverá dar um passo importante no processo
de reequilíbrio da cadeia biológica, objetivando principalmente a
“dinamização” das culturas agrícolas de produtos destinados a
alimentação humana mais equilibrada, mais nutritiva e acima de tudo,
mais harmonizada, mais pura.
Alfred Neumann

9 - As Correntes Marítimas e Sua Influência no
Processo Ecológico
Todos nós sabemos da importância das correntes marítimas
no processo do descobrimento dos novos continentes, no período que
foi do ano 1200 a 1600, principalmente.
Hoje, essas correntes marítimas auxiliam grandemente no
equilíbrio geral dos mares, no clima de toda a Terra, como auxiliar da
navegação marítima, no processo da pesca organizada e no processo
migratório de peixes e crustáceos, além das aves marinhas.
E é sobre essas diversas “atividades” proporcionadas pelas
correntes marítimas, que recai o principal, neste momento de grande e
importante transformação do planeta - “o processo do equilíbrio
ecológico”.
Na verdade, deveríamos mencionar como sendo um processo
de “reequilíbrio ecológico”, uma vez que o homem está tentando
agora, depois de quase ter destruído todos os recursos existentes nos
reinos: mineral, vegetal e animal, refazer pelo menos parte do que
sobrou, enfatizando os elementos relacionados com o ar e a água,
fatores fundamentais para a sua própria sobrevivência.
E as correntes marítimas são um dos agentes mais importantes
para esse “reequilíbrio”, pelo menos no que diz respeito a boa parte
dos elementos que garantem a sobrevivência do homem. Estudando
mais detalhadamente o assunto, poderemos entender sua importância
para melhorar diversas atividades relacionadas com a preservação do
meio ambiente. Animais, peixes, plantas e aves marinhas já vêm
sendo objeto de estudos e preocupação em nível internacional, uma
vez que é o do mar que boa parte das fontes alimentares sustentam
vários povos da Terra.
E toda a costa marítima, em todos os continentes, vem sendo
ameaçada e em alguns casos modificada, devido às explosões
atômicas, principalmente, que já alteraram significativamente o clima

em diversos pontos do planeta e como consequência mudou o curso
de diversas correntes marítimas, que por sua vez vêm alterando a
direção dos ventos, nos mares e nos continentes, alterando com isso a
temperatura, pressão e umidade relativa do ar.
Todos os seres vivos vêm sofrendo com essas mudanças
muito rápidas e que já provocaram entre outros fenômenos graves,
degelo dos polos de forma descontrolada, erupções vulcânicas
violentas, além de sismos terrestres e marítimos em diversas partes da
Terra.
Esses fenômenos irão continuar ainda por um bom tempo, até
que volte o equilíbrio no tocante à temperatura, movimento dos ventos
e acomodação das correntes marítimas.
Isso levará algum tempo, ainda, e no final o que se verá será
uma grande modificação no quadro geral da Terra, que num processo
irreversível, exigirá uma nova postura dos habitantes dos diversos
continentes, para que possam se adaptar a esse novo quadro.
Sabemos que toda mudança é sempre dolorosa,
principalmente quando ficamos privados de algo que nos era
necessário, ou quando nos é exigido uma nova postura, frente a essa
situação, inesperadamente modificada.
Mas a única forma equilibrada de se resolver o problema é
atacá-lo de frente, agora.
Somente assim estaremos garantindo um futuro mais seguro
para a vida neste planeta.

Pedro Álvares Cabral

10 - A Visão
Dentre os cinco sentidos humanos, a visão é, sem dúvida, a
que mais necessitamos em todos os momentos.
Não falar, não ouvir, não sentir cheiro ou não ter paladar são
limitações muito sérias, mas não ver é a pior delas.
Entretanto, todos os encarnados já possuem a faculdade de
“ver com a mente”, independente da “visão com os olhos”.
Por isso, daqui para frente essa faculdade de “ver com a
mente” estará sendo “dinamizada”, para que no futuro o homem possa
usar de forma mais segura e equilibrada este seu sentido da visão, não
apenas vendo o exterior, mas também o “interior” de objetos, pessoas
e até mesmo os sentimentos.
Essa evolução, hoje limitada aos “médiuns videntes”, será em
pouco tempo um novo “sentido”, incorporado a todos os encarnados
da Terra, para que possam, inclusive, “ver seus irmãos mais
adiantados” de planetas mais evoluídos do sistema solar e com isso
estará aberta a porta para a comunicação entre vós e esses seres
extraterrestres.
Antes disso é impossível essa comunicação para os
“indivíduos comuns”, pois a ausência desse sentido da “visão interior”
bloqueia a possibilidade da comunicação entre seres que possuem
estruturas diferentes, vibrando em frequências também diferentes. O
único elo será a “visão interior” dos encarnados para a comunicação
com seus irmãos extraterrenos.
Muitos encarnados que afirmam ter mantido contato com
extraterrestres, realmente o fizeram por já terem essa faculdade de
“ver o interior”, com o sentido da “visão interior” já desenvolvido.
E como nem todos ainda possuem essa faculdade, na maioria
das vezes essas criaturas “superdotadas” acabam sendo discriminadas
ou taxadas de loucas.

Para que um maior número de pessoas desenvolva esse
sentido, será necessária a mudança de seus hábitos de vida, maior
espiritualização e consequentemente, uma vida diferente da que vivem
hoje, extremamente materializada.
Do mesmo modo que na abordagem dos temas anteriores, se
falou dos novos alimentos, mais puros, sem toxinas, dos novos modos
de se viver, voltando-se mais para a espiritualização; para que se
possa ingressar nesse novo sentido da “visão interior” esses fatores
são fundamentais.

Gui Fontaine - médico oftalmologista

11 - A Tecnologia do Som
Este assunto, que interessa a muitos irmãos, diz respeito aos
recursos tecnológicos para explorar os processos geradores do som.
Quanto à parte tecnológica do som, propriamente dita, o que
pretendemos expor nestas linhas é o seguinte:
Desde que Edison se dedicou à invenção dos diversos
aparelhos para a reprodução do som, o homem tem procurado
aperfeiçoá-los ao máximo.
Hoje temos os CDs a laser, os DATs - gravadores digitais em
fitas metálicas e já estão aparecendo os minidiscos, que permitem
regravações, como nas fitas cassete. O futuro reserva aparelhos mais
sofisticados para a gravação e a reprodução do som.
Muitos dos aparelhos destinados a gravação e reprodução dos
sons serão, daqui em diante, projetados a partir da tecnologia laser já
disponível.
Entretanto, muitos aprimoramentos irão sendo incorporados, à
medida que novos recursos da informática forem sendo incluídos.
Um dos produtos que em breve estará disponível aos
encarnados é o “videosom”, se assim podemos chamá-lo. Trata-se de
um aparelho que reúne os recursos mais sofisticados em aparelhagem
de som, somado aos recursos do vídeo digital, os quais, em conjunto,
proporcionarão aos usuários acompanharem uma peça musical
“vendo” seus efeitos, cada um dos instrumentos de orquestras ou de
conjuntos, etc. enquanto a ouvem. Esse recurso dará ao ouvinte
espectador a verdadeira “imagem” de cada detalhe da peça ouvida,
enriquecendo sua participação.
Outros aparelhos ainda virão no decorrer das próximas
décadas, os quais estarão utilizando tecnologia ainda desconhecida de
vós, as quais deverão estar sendo “descobertas” pelos encarnados, no
início do próximo milênio.

Enquanto isso, os recursos hoje disponíveis permitirão um
grande avanço no conhecimento da estrutura do som e inúmeras
possibilidades de novas aplicações serão encontradas, a partir desse
conhecimento mais aprofundado.
A grande vantagem já existente reside no fato de, ao se
utilizar os recursos da informática, poder-se “medir” de modo mais
detalhado e preciso os diversos componentes do som.
Esses conhecimentos encaminharão os interessados para as
novidades a serem “descobertas”, à medida que novos recursos sejam
solicitados e pesquisados.
Assim tem sido no conhecimento em geral. Neste caso,
também, o caminho a ser percorrido será semelhante.
Proximamente voltaremos a abordar outros tópicos sobre este
assunto tão interessante e de tão grande importância para toda a
humanidade.
Obrigado.

Guido D’Arezzo

12 - As Flores
Hoje, ao retornares ao vosso trabalho psicográfico, iremos
abordar um assunto que gostais muito: as flores. Nossa abordagem
será voltada essencialmente aos aspectos espirituais que envolvem as
flores neste plano físico.
Sabeis que em toda a parte as flores estão presentes, foram,
são e sempre serão um dos melhores elementos de união e
fraternidade entre os povos. Elas são o símbolo da amizade, do amor,
da alegria, da paz.
Mas existe outro lado, ainda desconhecido do homem, o qual
as flores ocupam com maestria - o lado espiritual a serviço da
humanidade.
As flores são o grande elo a serviço da natureza e que
permitem a continuação das espécies do reino vegetal. Sem elas, a
maioria das plantas não teria continuidade na sua procriação. As
flores são, pois, os agentes aglutinadores entre os insetos e os pássaros
e a natureza renovadora.
Na cadeia ecológica, as flores ocupam um lugar de destaque,
representando o que de mais sublime existe. Irradiando vibração
muito elevada, elas “transmitem” aos encarnados sua doçura, sua
beleza, sua paz e encantamento, que os fortalecerá e os inspirará, para
seguirem caminhos de amor, de elevação espiritual. Entretanto, nem
todos os encarnados conseguem “ver” nas flores, essa maravilhosa
virtude. Com o tempo, contudo, a humanidade irá compreender a
importância de se cultivar os grandes valores oferecidos pelas flores,
assim poderão encontrar nelas, o alimento para seu espírito.
No momento, novas espécies de flores estão sendo
“descobertas” pelos pesquisadores, os quais em pouco tempo,
apresentarão à sociedade os resultados de suas pesquisas, colocando à
disposição de todos verdadeiras maravilhas.

E o homem, com o tempo, redescobrirá os valores que as
flores oferecem inclusive como alimento. Por enquanto, apenas alguns
povos já fazem uso delas na alimentação e como medicamentos.
No futuro todos terão à sua disposição, uma grande variedade
de flores como alimento e como medicamento eficaz no tratamento de
muitas doenças.
Hoje a medicina já possui à sua disposição uma grande
variedade de medicamentos alopáticos, homeopáticos e naturais à base
de flores.
Em particular, os florais são uma nova linha de medicamentos
naturais e homeopáticos para o tratamento da maioria das doenças.
Apenas o processo que ele usa, difere da alopatia e até mesmo da
homeopatia, pelo fato de “atacar” a doença do ponto de vista espiritual
e não material, ou seja, o tratamento segue a linha de “restabelecer o
equilíbrio energético emocional” do paciente e não “atacar” a doença
física como a medicina tradicional faz.
Os florais serão “dinamizados” nos próximos anos para, no
futuro, representarem a grande conquista da ciência no tratamento das
doenças humanas.
Sempre que puderdes, cultive as flores, não importam quais
sejam todas trazem no seu âmago a beleza pura que exala, além do
perfume que satisfaz os sentidos, vibrações harmoniosas e de grande
valor terapêutico.
É por esse motivo que ao receber flores as criaturas sentem
alegria, satisfação, muitas vezes inexplicável.
Seu valor terapêutico está sempre presente e transmite a todos
que ficam à sua volta.
Alexander Fleming

13 - As Abelhas
O texto anterior discorreu sobre as flores, hoje falaremos das
abelhas, insetos abençoados que respondem pela produção de diversos
produtos, muito importantes para o homem há milênios.
A abelha é um dos insetos mais úteis, pois além do trabalho
destinado à polinização das flores, produz o mel e inúmeros produtos
de real importância.
Poderíamos enumerar desde a cera, passando pelo mel, a
geleia real e diversos subprodutos, utilizados inclusive pela medicina
naturalista.
Além dos inúmeros produtos disponíveis, a organização da
colmeia é um dos grandes exemplos que as abelhas nos passam. Sua
estrutura física perfeita é outro excelente exemplo que as abelhas nos
legaram.
A forma de vida, distribuição das tarefas, sua hierarquia e
muitos segredos ainda não desvendados pelo homem, são alguns
outros modelos que nos fascinam.
E esse inseto frágil trabalha de sol a sol, incessantemente,
produzindo aquilo que a colmeia necessita, de modo organizado e
disciplinado.
Na cadeia biológica, a abelha ocupa um lugar de destaque e
de grande importância, se observarmos que é através dela que muitos
pássaros e animais “encontram” seus alimentos. Um bom exemplo é
o beija-flor que, seguindo “suas pegadas”, encontra de modo mais
fácil, seu alimento diário.
O processo de polinização realizado pelas abelhas é completo,
ou transfere os elementos fertilizadores entre as flores de forma direta
ou os “transporta” em seu corpo, para “depositar” em certos tipos de
flores de modo indireto, ou seja, a própria flor se encarregará de
retirar o material fertilizador do seu corpo, obrigando-a a percorrer
determinado trajeto para “executar” esse processo.

Nos últimos anos observa-se um grande interesse pelos
produtos oferecidos pela abelha, para uso medicinal.
O desenvolvimento da medicina naturalista abriu o caminho
para a pesquisa com os diversos produtos produzidos pela abelha e
hoje já existem inúmeros “medicamentos” disponíveis para o
tratamento dos mais variados tipos de doenças, produzidos com os
produtos oferecidos pelas abelhas.
Nos próximos anos, serão produzidos muitos outros
medicamentos, mais “dinamizados” que irão substituir aos poucos os
remédios alopáticos, que tanto mal fazem a saúde dos encarnados.
Juntamente com os “florais”, esses “novos medicamentos”
voltarão à humanidade, como serviu há milênios às civilizações
atlante, egípcia e grega, entre outras.
O mel ainda é um dos melhores alimentos naturais que existe
na crosta terrestre e deveria fazer parte de pelo menos uma refeição
diária de todos.
Ele pode ser consumido “in natura” ou adicionado a outros
alimentos, podendo inclusive substituir o açúcar refinado, que tanto
mal faz à saúde.
Se adicionado a outros alimentos, mesmo cozido, suas
propriedades são conservadas, sendo um dos únicos produtos que
oferecem essa característica.
O consumo da geleia real para as pessoas de mais idade
oferece a revitalização do organismo, substituindo com muita
vantagem, as vitaminas sintéticas.
Outros produtos e seus derivados, também oferecem muito
bons resultados em diversos casos de doenças, anemias, stress, etc.
Podendo consumir o mel das abelhas diariamente, a criatura
sentirá em pouco tempo a melhoria da sua resistência física, sem se
preocupar com o aumento de peso e sem precisar ingerir

medicamentos alopáticos, os quais sempre trazem “efeitos colaterais
negativos”.
Muitos dos derivados do mel de abelhas eram utilizados pelos
egípcios quando processavam a mumificação de seus reis, cujos
corpos, em muitos casos, se encontram intactos até hoje, passados
mais de 5.000 anos.
Esses produtos, na verdade, funcionavam como verdadeiros
“alimentos” ou “interruptores do processo de deterioração de certas
partes do corpo”, conservando-os intactos.
Os vikings também usavam o mel e seus derivados como
alimento básico, motivo pelo qual conservavam sempre a energia do
corpo nas viagens longas ou nas diversas batalhas que participavam.
Se fizerdes uma pesquisa aprofundada, ireis constatar que a
maioria dos povos cultiva, até hoje, o hábito de consumir o mel e seus
derivados na sua dieta alimentar diária.
Para que todos possam continuar a usufruir desse alimento
divino, é preciso que a humanidade se conscientize em preservar o
meio ambiente, inclusive nas cidades, para que a produção do mel,
pelas abelhas, não sofra diminuição, pois pela sua organização perfeita
elas abandonam os locais onde existe muita poluição do ar e da água
ou haja excesso de ruídos.
E esses têm sido os elementos que mais crescem nas cidades
de todo o mundo.
Amem as abelhas.
Stefan Zweig

14 - Os Parasitas
Para os encarnados o termo parasita é sinônimo de alguém ou
algo que depende de outro.
A medicina, entretanto, vem pesquisando as atividades dos
parasitas que habitam o corpo humano e a conclusão é que são eles os
grandes responsáveis pela renovação da massa alimentar que circula
nos intestinos. Esses parasitas, que vós conheceis como “lombrigas”
ou “bichas”, não podem exceder certo número, principalmente nas
crianças, pois é nesta fase da vida que o papel desses parasitas
intestinais ocupa lugar de importância, equilibrando ou
desequilibrando o organismo infantil, conforme a quantidade
apresentada.
Os parasitas, nessa fase da vida, quase sempre funcionam
como verdadeiros termômetros da saúde da criança, “mostrando”
como ela está e também permitindo que o médico constate a presença
de algum tipo de doença, principalmente nas regiões onde os serviços
de saneamento é precário ou inexistente.
Mas nos adultos, também, os parasitas se fazem presentes,
acompanhando-os durante toda a vida, participando do processo
digestivo nos intestinos.
É o que chamais de “flora intestinal”.
Eles estão produzindo enzimas durante todo o processo
digestivo, as quais se misturam às fezes, enquanto não são eliminadas
pelo corpo.
Mas existem outros tipos de parasitas fora do corpo humano,
quase sempre tendo a mesma função das “lombrigas” ou “bichas”. É
o caso das “minhocas”, que vivendo dentro da terra, também
produzem enzimas que, misturadas à terra, aumentam sua fertilidade.
Além disso, como estão constantemente em movimento, revolvem a
terra, arejando-a.

Mas os parasitas causam mal em alguns casos. Na vegetação
é comum encontrarmos “plantas parasitas”, que “grudam” em árvores
ou arbustos, “sugando” a seiva destas para se alimentarem. Esse é um
caso de parasitas que causam mal, no caso às plantas.
Existem ainda os “insetos parasitas” que “atacam” os seres
humanos, animais e plantas, ou os animais parasitas que “vivem” à
custa de outros, como é o caso das “cracas”, que se “ligam” a certos
animais marinhos, vivendo sempre à custa deles.
Este assunto, que no futuro será motivo de uma exposição
mais detalhada, que, apesar de não ser dos mais simpáticos é de
grande importância para o conhecimento dos processos existentes na
natureza e que se encontram, também, nos planos espirituais menos
elevados.
Agradecemos esta oportunidade.

Vital Brasil e sua equipe

15 - Resumo do Tema 1: A Ciência Evolutiva
Estes artigos, enviados por diversos irmãos cientistas e
estudiosos das diversas ciências, fazem parte deste primeiro tema - A
Ciência Evolutiva.
O objetivo deste trabalho, que ora se encerra, foi apresentar de
forma resumida, introdutória, alguns dos inúmeros assuntos que farão
parte deste trabalho, iniciado em 20 de março de 1995, data em que
teve início o novo ciclo evolutivo da Terra, sob o signo de Aquário.
Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a boa vontade
do médium, que mesmo não tendo nenhuma experiência na
psicografia, desempenhou o seu trabalho de modo correto.
Aos nossos queridos irmãos que se dispuseram a enviar os
resultados de suas pesquisas e experiências, agradecemos e esperamos
suas participações nos trabalhos de continuidade, já previstas, quando
poderão detalhar mais os assuntos que abordaram nesta primeira etapa
e apresentarem novos temas para os nossos irmãos encarnados.
Com um fraternal abraço, agradeço a todos.

Irmão Roberto
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Tema 2
Esclarecimento Inicial
Antes de iniciarmos a exposição dos temas relativos a esta
segunda etapa do projeto “Ciência do Futuro”, devemos esclarecer a
todos que este trabalho seguirá um ritmo diferente do que vós estais
acostumados a ler.
Cada um dos Irmãos escolhidos para enviarem suas
mensagens, sob a forma de relatos científicos, de pesquisas ou
experiências realizadas que tenham ou venham a ter valor para a
humanidade, as farão sempre apresentando uma introdução
explicativa sobre o tema; em seguida, relatarão o tema e, ao final,
apresentarão sua conclusão, sempre orientada, para que todos tenham
uma diretriz, uma orientação precisa de como usufruir das
experiências apresentadas.
No início os temas serão mais simples, com o tempo e prática,
iremos selecionando temas mais amplos e mais complexos.
O primeiro tema versará sobre a importância da
Espiritualidade para a humanidade Atual. E nesse contexto, os
assuntos relacionados às religiões, suas mudanças, a Nova
Fraternidade Universal, o pensamento espiritualizado e suas
consequências.
Desejamos ardentemente que todos os irmãos que vierem a ter
contato com estes textos procurem sempre entendê-los de maneira
mais ampla, não apenas o seu conteúdo textual, mas principalmente as
mensagens contidas em cada palavra, em cada frase, em cada
parágrafo. Quando preparamos o material para os encarnados, sempre
procuramos adaptá-los à realidade que estão vivendo. Por isso, cada
texto leva no seu bojo mensagens de otimismo, de modificação de
cada pensamento e de cada ação.
Se vós que estais tomando contato com este assunto novo
puderdes parar em cada frase, em cada parágrafo e meditar sobre o seu
significado, temos a certeza de que ireis receber a verdadeira
mensagem que estamos enviando. Por isso, é muito importante que

não tenhais pressa em ler cada um dos temas expostos, para que
possais meditar sobre o seu conteúdo com calma. Experimentai e
vereis como um novo caminho de compreensão ireis conhecer, através
destes textos.
Para encerrar, aproveitamos para lembrar a todos os queridos
irmãos que é chegada a hora da modificação interior de cada um. Este
planeta está sendo promovido um grau, deixando definitivamente de
ser um planeta de expiação para se tornar planeta de aprendizado, de
crescimento espiritual. Assim, cada criatura escolhida a permanecer
em sua crosta estará em condições de se modificar interiormente,
física, mental e espiritualmente; caso contrário, será retirada
imediatamente.
Isso se dará de modo muito rápido, pouco mais de um século,
quando os que aqui permanecerem estarão aptos para participar dessa
nova humanidade que se delineia há mais de meio século.
Novos planos surgiram desde então,quando a Terra
Conseguiu, pelo esforço conjunto de encarnados e desencarnados de
todas as correntes espirituais, banir completamente o fantasma das
guerras atômicas. Agora, o que se vê é um número pequeno de
criaturas que insistem no uso bélico da energia nuclear; mas as
medidas que já foram tomadas pelas Correntes Superiores irão
demonstrar a eles a importância de se desistir desse intento, sob pena
de serem, também, banidos do planeta.
Não há mais tempo para se esperar que as criaturas fiquem
indecisas, quanto às decisões de importância para o futuro da
humanidade.
Um grande abraço e o desejo fraternal de que este trabalho,
revestido de amor e total dedicação aos encarnados, seja a semente
para um novo mundo, cheio de paz e realizações elevadas.

Irmão Roberto

1 - A Nova Fraternidade Universal
Introdução - A humanidade vem sofrendo toda a ordem de
influências há milênios. Por três vezes, a imprudência, os excessos das
religiões dominantes e o excessivo egoísmo de seus governantes
resultaram na destruição de suas civilizações. Agora o processo foi
alterado: o homem, a partir do momento em que pôs em risco os
planos traçados pelo Alto para o planeta, perdeu o seu livre-arbítrio e
consequentemente deverá cumprir aquilo que foi determinado e não o
que “imaginava” ser o correto. Há mais de um século, todos os povos
da Terra vêm sendo preparados para essa transformação necessária,
entretanto nem todos entenderam suas verdadeiras razões e
continuaram “desafiando” a orientação divina.
As religiões transformadas em “negócios rendosos” serão
eliminadas no próximo milênio, ficando em seu lugar o espiritualismo
científico, que mostrará claramente a situação de cada criatura perante
a Verdade Superior. Para o próximo milênio o prognóstico é de luz,
muita paz, amor e compreensão da Verdade Divina e para que isso se
concretize, em todas as áreas e em todos os níveis da sociedade
terrestre, as Correntes Espirituais Superiores vêm trabalhando
incansavelmente, para promoverem a modificação do modo de pensar
e de agir das criaturas.
A Nova Fraternidade Universal - Há muito tempo a
humanidade vem sofrendo a interferência das forças dominadoras do
astral inferior. O trabalho que as Correntes Espirituais Superiores vêm
realizando há milênios junto a essas entidades das trevas, tem
conseguido alterar bastante esse quadro e hoje a compreensão de que
somente o Bem pelo exercício do Bem, pode trazer realmente
resultado de valor para cada indivíduo e para a coletividade, está
modificando muitos daqueles que há tempos insistiam no lema “dente
por dente e olho por olho”. Nosso Pai, na Sua Bondade e na Sua
Magnanimidade, tem conseguido abrir os olhos de muitos irmãos que
insistiam em alimentar o ódio, o rancor, a discórdia, entre outros
pensamentos negativos. O resultado já está aparecendo, até mesmo

entre vós, quando nações gigantes, antes em total desarmonia, sempre
procurando a discórdia, se unem e procuram de mãos dadas, resolver
os problemas criados muitas vezes por elas mesmas. A corrida
atômica foi eliminada completamente, pois os dois lados em litígio
perceberam que esse seria o caminho para evitarem a destruição de
ambos e de todos os habitantes do planeta. Os programas espaciais,
ainda não totalmente definidos quanto aos seus verdadeiros objetivos,
chegaram a um custo tão elevado para os países envolvidos, que
somente a união de forças viabilizou sua continuação. E eis que, neste
momento, russos, americanos, chineses, japoneses, franceses, alemães
e ingleses trabalham lado a lado, com os mesmos propósitos, os quais
irão sendo ajustados à medida que as experiências sejam realizadas
em conjunto.
Esse é um dos inúmeros exemplos que podemos apresentar
para ilustrar o que está sendo feito para modificar a maneira de se
viver no planeta. Outro exemplo, anterior à corrida espacial é o da
própria religião.
Há quase vinte anos que algumas religiões, lideradas pela
Igreja Católica “resolveram” se unir, com o propósito de mostrar os
mesmos objetivos a seus fiéis. Daí surgiu o culto ecumênico, hoje
“dinamizado” em todos os pontos da Terra, com exceção dos países
onde as religiões atuam com outros objetivos além do religioso,
incluindo a dominação política dos povos.
De modo quase homeopático a humanidade vem recebendo
mudança nas diversas etapas de sua vida seja na área política,
religiosa ou econômica, as quais acabarão refletindo no seu modo de
viver.
Quando a criatura se vê tolhida da sua liberdade, a primeira
coisa que procura é a liberdade.
Da mesma maneira, quando a religião passa a dominá-la com
falsas promessas do paraíso, ao compreender o engodo, a criatura irá
procurar entender melhor o valor da religião e acabará encontrando,
entre as opções disponíveis, aquela que melhor atenda aos seus

anseios de paz e amor. Afinal, todos nós buscamos, durante toda a
vida, a paz e o amor. Todo o resto é consequência, mas aqueles que
saem do verdadeiro caminho de busca da verdadeira paz e amor
acabam enveredando pelas trilhas enganosas do poder, do possuir e
cedo ou tarde, pela ação que provocaram, encontrarão uma reação
igual ou multiplicada, sob a forma de sofrimento, dor, até que
encontrem, verdadeiramente, o caminho correto da construção, da paz
e do amor.
As ações estimuladas até agora aos encarnados para o poder e
o possuir, geradoras na maioria das vezes da ganância, do egoísmo, da
revolta, do ódio e da destruição dos seus irmãos, estão sendo
neutralizadas pelas poderosas Correntes Espirituais Superiores, que
sob a orientação do nosso Mestre Jesus, tem conseguido mostrar aos
irmãos que ainda vivem nas trevas, da grande missão que lhes é
reservada pelo Pai Supremo. E muitos e muitos já estão abandonando
o astral inferior por sua própria vontade e com a ajuda dos irmãos
abnegados que diuturnamente os acompanham, cuidando de todos
com o carinho que se cuida de um ente querido. Num futuro muito
próximo, temos a certeza de que irá predominar entre os irmãos do
planeta Terra, a harmonia, a paz e o verdadeiro amor fraterno, quando
pela falta de uso, todos os tipos de discórdia e de atitudes negativas
desaparecerão.
Hoje as criaturas estão mais espiritualizadas, procuram
encontrar a paz interior que vinham buscando há tempo, só que muitas
vezes de modo enganado - na vida exclusivamente material - e
perceberam, uns pelo conhecimento espiritual intrínseco ao seu
próprio ser, outros pelo sofrimento, pela dor, caminhos para
conquistar a verdadeira paz interior é viver uma vida essencialmente
espiritual, a qual irá alimentar todos os seus dias de vida na matéria,
proporcionando aquilo que é do seu merecimento, não deixando que
lhe falte pelo menos o essencial. Esse foi o ponto de partida para o
próprio desenvolvimento da humanidade, entretanto a maioria das
religiões interferiu de modo inverso, negativo, nesse novo pensamento

de harmonia, que muitos já traziam
voluntariamente para a espiritualidade.

consigo,

voltando-se

Agora, passados muitos anos, as criaturas conseguiram
entender o verdadeiro caminho que devem seguir, deixando
definitivamente os dogmas, os ritos e as obrigações que as igrejas e as
religiões tentavam lhes impor. Percebendo o caminho certo no meio
de obrigações muitas vezes absurdas, os encarnados, daqui em diante
saberão cumprir os verdadeiros compromissos firmados antes da
última reencarnação, quando se propuseram a seguir o Evangelho em
todos os seus pontos, o que na verdade não vêm conseguindo fazer até
estes dias.
A nova humanidade trará consigo a responsabilidade de
cumprir rigorosamente os compromissos assumidos, os quais serão
periodicamente avaliados pelos Irmãos Superiores, que numa primeira
fase permitirão um prazo para os ajustes daqueles que se desviarem do
verdadeiro caminho. Daí para frente, não havendo mais tempo para
mudanças de traçado das rotas estabelecidas, aqueles que se
desviarem serão encaminhados para outros planos, em planetas de
grandeza vibratória semelhante, deixando a Terra livre para seguir seu
verdadeiro caminho de elevação espiritual, no concerto do Universo.
Essa será a Nova Fraternidade Universal, espiritualizada do
lado dos encarnados, de modo que possa ser retirada a barreira que os
separa do Plano Espiritual da Terra. Essa união, essa interligação entre
os dois planos, trará muitas vantagens para ambos os lados. Do lado
dos encarnados será mais fácil a “comunicação” com os “espíritos”,
de maneira quase imperceptível, proporcionando mais segurança,
alegria e muita paz a todos. Do lado de cá será mais tranquilo o
trabalho que vimos realizando, uma vez que, não havendo mais as
“barreiras” atuais, nosso trabalho será mais bem compreendido por
todos os encarnados, que nos poderão “ajudar” sempre, deixando de
lado todos os pensamentos negativos, destrutivos às vibrações de
harmonia, de luz e amor que enviamos sempre.

Na fase atual, a Terra já está recebendo muito auxílio, no
sentido de se “desligar” definitivamente do estágio de “expiação” que
viveu até agora, e para isso, correntes espirituais poderosas, sob a
orientação do Divino Mestre Jesus já iniciaram, há décadas, o
processo lento e delicado da transformação das criaturas, moral e
espiritualmente. Essa transformação naturalmente tem gerado
conflitos de pensamentos e de ações, situações já previstas pelos
Mentores do Alto, as quais têm exigido mudanças aqui e ali, de
acordo com a situação gerada e o local onde apareceu. Com o tempo,
a nova leva de encarnados, espíritos dinamizados e mais preparados
para viverem esse novo período terrestre, irão participar do ajuste em
processo, modificando de modo mais dinâmico o quadro atual ainda
conflitante, entre aqueles que já entenderam o verdadeiro caminho que
deverão seguir e os que ainda insistem em conservar os velhos
hábitos, já modificados pelos Senhores Mentores, responsáveis pela
transformação da Terra.
Deveis, daqui para frente, estar sempre alertas para as
mudanças que estarão ocorrendo com vós mesmos e à vossa volta.
Uma criança que nasce e apresenta um comportamento diferente, mais
dinamizado, os governantes que, de uma hora para outra, assumem
atitudes mais humanas, voltadas para a verdadeira melhoria do povo,
países que mudam o comportamento com seus vizinhos, deixando de
lado definitivamente as antigas hostilidades, que foram responsáveis,
anos e anos, por lutas e guerras sangrentas, essas são algumas das
inúmeras mudanças que já estão se processando nos quatro cantos da
Terra, algumas visíveis aos seus habitantes, outras ainda em fase de
desenvolvimento, mas que em breve chegarão ao conhecimento de
todos. Esse é um processo sem volta, ou seja, daqui em diante,
queiram ou não os encarnados, somente serão aceitas na Terra, as
criaturas que estiverem em consonância com os desígnios do Alto,
caso contrário serão excluídas definitivamente deste orbe.
Para encerrarmos este pensamento, lembramos a todos vós da
importância da oração verdadeira, de coração, feita com amor. Ela é e
será sempre o verdadeiro alimento dos encarnados e dos

desencarnados. Muitos de vós já tomastes conhecimento, por
experiência própria, do poder da oração. Não é preciso que façais
orações longas, repetidas de modo automático, decoradas. Bastará
que, no momento que estiverdes voltados em pensamento ao Nosso
Pai, lembre-se de “falar com Ele” como se estivestes conversando
com alguém ao vosso lado, mas com confiança, com a certeza de que
está fazendo o correto, o mais certo.
Esse é o melhor caminho para a oração. Quando estiverdes
“conversando” com o Pai, Ele estará ouvindo e, no momento correto,
ireis receber aquilo que tiverdes pedido. Por isso lembrai-vos que é
muito importante terdes a certeza do que ireis pedir, pois será
exatamente o que ireis receber. Nunca vos deixai influenciar por
“pensamentos negativos” enquanto estiverdes em oração, para que
vossos pedidos não tenham o sentido inverso daquilo que, na
realidade, pretendíeis solicitar.
Se praticardes os exercícios aqui propostos, tenhais a absoluta
certeza de que ireis mudar o rumo de vossa vida e de todos os que
estiverem à vossa volta. Essa prática é muito simples e requer apenas
a vossa boa vontade para ter início.
Com disciplina e a consciência de que este será o verdadeiro
caminho para o vosso progresso espiritual, ireis caminhar com firmeza
e a segurança de que não estais sozinho em cada passo que vós vierdes
a dar. Agindo assim, em pouco tempo tereis a grata surpresa que tanto
esperais durante toda a vida - a paz interior.
Podemos afirmar que esse é o maior dos presentes que possais
receber em toda a vossa vida e que só o obtereis se fordes paciente e
muito perseverante, não deixando nunca que o desânimo, os
pensamentos negativos, a emoção, a contrariedade, tomem conta dos
vossos pensamentos. É um exercício aparentemente difícil de praticar,
mas com o tempo acabará se tornando quase um ato reflexo, como que
passando a fazer parte de vós.

Esperamos ansiosamente que o maior número de irmãos,
encarnados e desencarnados, entendam e pratiquem esses
ensinamentos, que resumem a Divina Orientação do Pai Supremo.
Fiquem em paz.
Irmão Roberto e Equipe

2. O Poder de Deus
O homem sempre procurou para si e para os seus, a
segurança, o conforto, a tranquilidade material. No início, pela sua
estrutura meio homem, meio espírito, essas necessidades eram mais
restritas. Com o passar do tempo, as ações que empreendeu o
tornaram totalmente homem, ou seja, apenas a criatura encarnada,
vivendo por si, dependente unicamente das suas decisões e ações.
Esse foi o começo da sua autodestruição e como consequência, o
agente destruidor de tudo e todos os que estavam à sua volta. Esse
processo, que perdura há milênios, foi crescendo até tomar o vulto que
vemos hoje. Mesmo recebendo a Inspiração Divina e o
acompanhamento incansável dos Irmãos Maiores que, sob a
orientação das Divinas Correntes Espirituais Superiores, insistiram em
mostrar o caminho correto para o seu desenvolvimento, enquanto
encarnado, o homem terrestre muito pouco ou quase nada ouviu e o
resultado aí está - no momento em que recebe o seu grau de elevação
espiritual, a Terra apresenta um nível de destruição dos seus reinos
animal, vegetal e mineral e das suas fontes básicas de sobrevivência
na água e no ar, praticamente extintos. Esse foi o resultado do mau
uso do livre-arbítrio que o homem teve a permissão de usar.
Muitas foram as oportunidades concedidas pelo Alto para que
ele pudesse fazer uso do seu livre-arbítrio, no correr desses milênios,
mas sempre o que predominou foi a utilização inadequada, voltada
exclusivamente para o seu próprio benefício, o que sempre o levou à
sua autodestruição. Novas oportunidades foram concedidas e sempre
resultaram em catástrofe. Entretanto, o planeta hospedeiro continuou o
seu desenvolvimento e por vezes escapou da total destruição, quando
se fez o mau uso da energia nuclear. Em todas as três vezes que isso
ocorreu, para a preservação do planeta o Alto deixou que a
humanidade se destruísse. É claro que essa destruição sempre ocorreu
como consequência das ações provocadas pelo próprio homem e em
todas as vezes que ele se destruiu, aqueles que por merecimento foram
excluídos, retornaram à morada espiritual, aguardando um novo ajuste

do orbe terrestre, para que pudessem voltar e continuarem suas
missões elevadas de reformulação dos princípios e hábitos, aqui na
Terra.
Agora que a Terra conseguiu atingir um novo patamar na sua
escalada de elevação espiritual e a orientação que os Senhores do Alto
transmitiram é de que nada mais poderá interromper esse processo, já
atingido. Por isso o homem ficou obrigado a acompanhar esse
processo de elevação espiritual, sob pena de ser eliminado do planeta,
buscando outro que vibre em consonância com seu modo de pensar e
agir, deixando-a livre para seguir seu caminho de crescimento
espiritual, alimentado pelas criaturas que vibrarem em sintonia e de
modo harmonioso com ela. Esse é o “combustível” propulsor de que
ela necessita para alcançar os objetivos maiores, preconizados pelo
Pai Altíssimo.
Este preâmbulo serviu para que vós entendêsseis os
verdadeiros motivos dessa transformação que se processa entre vós e
que conheçam a fonte maior de toda essa transformação - Deus Todo
Poderoso - que vos permite realizar aquilo que deve ser realizado,
objetivando o crescimento espiritual de todos os seus filhos de modo
igual, sem distinção de raças, cor, crenças religiosas, nível cultural,
social ou econômico. Todos, indiscriminadamente seus filhos
queridos, sempre receberam e continuam recebendo a Sua Divina
atenção, sempre equânime e imparcial. Mas a hora da transformação é
chegada e aqueles que entenderem a Divina Mensagem e buscarem no
seu interior, a paz e o amor divinos, seguirão os caminhos de elevação
da Terra em perfeita harmonia, alimentando-a e sendo por ela
alimentados, pelas vibrações de luz e equilíbrio que serão emanados.
Os que não conseguirem atingir esse nível de entendimento seguirão
seus passos um degrau abaixo, ainda sob a proteção do Divino Pai,
que não os abandonará, pelo contrário, estará abrindo novas
oportunidades para que se “afinem” com outros “mundos”, para
encontrarem a sua verdade.

Esta é a verdadeira Bondade Divina, nenhum de seus filhos
jamais está sozinho, apenas são encaminhados para onde “se afinem”
melhor.
Seguindo nesse processo, todos terão sempre a oportunidade
de se desenvolverem, apenas a regra dos “semelhantes se atraem”
continuará sendo aplicada para o benefício de todos.
Para os que aqui permanecerem, será exigida uma dose extra
de sacrifícios, perfeitamente tolerável, para que possam se ajustar ao
novo ritmo empreendido pelo nosso planeta mãe e assim serem
encaminhados de modo correto e harmonioso para os seus verdadeiros
destinos. Assim procedendo, pela sintonia no mesmo nível vibratório
da Terra, haverá a troca de energia entre ambos e como consequência,
o bom encaminhamento da ordem das coisas determinadas por Deus.
Esse é o Seu Verdadeiro Poder, dar a todos nós a oportunidade de
seguirmos nossos caminhos na busca da Verdade, da Harmonia e do
Amor.
Desde o princípio, Deus Nosso Pai nos ensinou que
deveríamos “Amar ao Próximo como a Nós Mesmos”, isso em
qualquer circunstância de nossas vidas. Nunca praticamos
verdadeiramente esse ensinamento, que é a base de tudo.
Agora, para que nos possamos “afinar” com a nova Terra, a
primeira coisa a fazer é entender e praticar esse ensinamento que o Pai
nos legou, sob pena de ficarmos para trás e com isso, nos excluirmos
naturalmente do seu desenvolvimento e do novo rumo que ela já
começou a seguir.
“Amar Uns Aos Outros”, algo tão simples e que tem sido tão
difícil para todos nós praticarmos. Por quê?
A resposta está dentro de nós mesmos. Não fizemos o uso
correto do livre-arbítrio que Deus nos proporcionou, mudando seu
verdadeiro sentido, buscando através dele o poder e a dominação
sobre nossos irmãos. Nesse processo, os Senhores das Trevas se
aproveitaram muito do nosso descuido, estimulando-nos para a

discórdia, o egoísmo, situações necessárias para que pudessem se
alimentar, usando-nos como verdadeiros parasitas. E o grande
estímulo que sempre nos ofereceram foi a oportunidade de vivermos
no ócio, na busca do prazer imediato, situações aparentemente mais
interessantes que o viver em equilíbrio, de modo disciplinado e
correto. Como sabemos das leis da física que forças iguais sempre se
atraem, de modo semelhante os encarnados se viram atraídos pelas
forças do astral inferior, que cada vez mais cobravam de seus
simpatizantes, sob as formas mais aviltantes, para que pudessem
“sugá-los” até a exaustão.
Mais uma vez, Deus Nosso Pai se fez presente enviando seus
filhos praticantes do Bem e da Verdade em socorro a esses infelizes
que, não sabendo usar corretamente seu livre-arbítrio, acabaram
caindo nas garras das forças nefastas do mal. Aqui também,
prevaleceu o livre-arbítrio de cada um, para aceitar ou não o auxílio
oferecido. E o que se vê é que nem todos “acordaram” para a Verdade
Divina, preferindo continuarem a ser “sugados” pelos seus algozes.
Mas o Pai é paciente e sabe que um dia todos acordarão para a Divina
Verdade Suprema, inclusive seus algozes. Enquanto esse momento
iluminado não chega, cada um estará cumprindo sua parte no processo
de aprendizagem espiritual, pelo sofrimento e pela dor ou vivendo as
delícias do Amor Divino. Daqui em diante, as criaturas estarão
cumprindo os verdadeiros desígnios do Alto, participando de maneira
ativa do processo de espiritualização, que já teve início neste orbe.
Inicialmente cada um é solicitado a entender de modo harmonioso, a
vontade do Pai. Se aceitar receberá a orientação e o auxílio para o seu
aprimoramento espiritual. Se continuar relutante em não aceitar, estará
atraindo para si o sofrimento e a dor, agentes eficazes no processo de
entendimento da verdade espiritual. Evidentemente, cada criatura
participa desse processo de modo muito pessoal, dependendo do grau
de entendimento que já possua em relação à espiritualidade. Muitos,
devido ao excesso de doutrinação religiosa a que foram submetidos e
se deixaram envolver, terão maior dificuldade para compreender os
valores reais que a espiritualidade representa para o seu crescimento
espiritual. Em geral, são essas as criaturas que “perdem” mais tempo

divagando sobre os verdadeiros valores das religiões, quase sempre
tentando convencer seus interlocutores para aceitarem suas teses,
engrossando fileiras nesta ou naquela doutrina religiosa. Insistimos
em afirmar que o Pai é paciente e sabe que todos os seus filhos terão,
um dia, a compreensão para aceitarem o caminho do amor verdadeiro,
despojado de valores aparentes, que na sua maioria apenas os iludem
para o falso paraíso. No futuro, a humanidade estará mais
compreensiva para a verdadeira presença do Poder de Deus,
recebendo diretamente as bênçãos do Pai Supremo, graças a abertura
de suas mentes para a compreensão do Amor Divino.
Martinho Lutero

3. O Valor do Amor
Amor é uma palavra que todos usam para designar diversas
situações emocionais, mas o verdadeiro significado do amor os
encarnados ainda desconhecem. Procuraremos apresentar o verdadeiro
significado do amor neste trabalho, resultado de muitos anos de
pesquisa em planos mais elevados, e que estará procurando mostrar a
essência do que pudemos colher. Cabe-nos, antes de iniciarmos a
apresentação do trabalho propriamente dito, explicar aos irmãos que
dele tomarem conhecimento, os nossos objetivos principais em
realizar uma pesquisa aprofundada sobre o tema AMOR. Tudo
começou quando passamos para o lado de cá, após nossa última
encarnação. No início ouvíamos sempre as criaturas falarem no amor,
que sentíamos diferente daquele amor que vivemos na Terra. A
diferença que sentíamos no início, não conseguíamos explicar, pois
ainda trazíamos conosco o sentido terreno do amor. Para nós, amor
estava relacionado à troca de sentimentos, aos eventos terrenos, a
externação dos sentimentos, normalmente materiais. Do lado de cá, as
reações que sentíamos eram diferentes, algo sublime, algo profundo,
despido totalmente dos interesses materiais que estávamos
acostumados. Foi muito difícil, num primeiro momento,
relacionarmos o amor que estávamos habituados a identificar ai, com
o amor que estávamos vivenciando agora do lado de cá. Com a ajuda
dos irmãos amigos que nos acolheram e nos ensinaram a compreender
o verdadeiro significado do amor divino, pudemos aos poucos
“mudar” nosso modo de entender e hoje nos sentimos
maravilhosamente integrados a beleza e a grandeza desse amor
verdadeiro, puro, fraterno, divino.
O AMOR DIVINO - para vós encarnados, falar em amor
quase sempre está associado ao físico, ao sexo. Aliás, as criaturas
chegam ao absurdo de denominar o ato sexual de “fazer amor”.
Expressar um sentimento quase sempre é um gesto de amor, quando
muitas vezes não passa de uma atitude cortês ou quando muito de um
gesto simpático. Entre os encarnados, o amor está presente nas

criaturas que se entregam de corpo e alma no socorro aos mais
necessitados: a mãe que, num gesto de amor, dedica todas as suas
horas para o filho, muitas vezes sacrificando sua saúde, seu descanso
para que ele tenha mais conforto, fique bem. As criaturas que deixam
de lado seus gostos, seus interesses e mesmo suas vocações, para se
entregarem integralmente ao trabalho em prol das criaturas que sofrem
de moléstias incuráveis, os horrores das dores do câncer, a
desintegração dos seus corpos pela lepra ou as dores do fogo
selvagem. Essas criaturas levam o bálsamo da atenção, do carinho, do
verdadeiro e elevado amor. Esse é o amor verdadeiro que podemos
encontrar entre os encarnados. Mesmo assim, esse amor ainda está
longe daquele que ireis encontrar por aqui. Quando o espírito fica
“livre” do corpo de carne, se liberta também das “influências” do
físico e então sua mente “se abre” para um novo mundo, mundo esse
mais harmonioso, mais límpido, etéreo. Nesse estado, o espírito passa
a “respirar” novas vibrações, onde os sentimentos negativos tais como
o rancor, a ira, o ódio, o egoísmo e a inveja, entre outros, não
encontram espaço. Não sendo mais usados, irão desaparecer
gradativamente, permitindo que a criatura “respire” apenas as boas
vibrações. E nesse contexto, estará encontrando sempre à sua frente,
o amor, o verdadeiro, divino e fraternal amor. Aquele que está no
perfume que exala, nas cores que vê, nas palavras que pronuncia, no
carinhoso abraço que dá e recebe. É desejo do Pai Verdadeiro que
num futuro próximo, todos os irmãos encarnados venham a vivenciar
esse amor que nós estamos envolvidos, para isso, as Correntes
Espirituais Superiores estão trabalhando intensivamente. Quando a
humanidade entender que somente o amor permitirá a conquista da
verdadeira paz entre os povos, aí sim as portas estarão se abrindo para
que o verdadeiro amor penetre no coração de todos os irmãos
encarnados. Para os Mentores do Espaço essa é a grande meta e o
trabalho que vêm realizando em todos os aspectos da vida dos
encarnados, demonstra o seu total empenho nesse sentido. Os
resultados já começam a aparecer, ainda que sob uma tênue luz no
fundo do túnel. Mas é o começo e bastará que se abra a mente de um
maior número de espíritos encarnados, já preparados para

compreender seu verdadeiro significado e logo estaremos engrossando
o rol de irmãos empenhados nessa luta harmoniosa, buscando a
implantação dos valores do verdadeiro Amor Divino entre os
encarnados. Por enquanto, o trabalho desenvolvido pelos Mentores do
Espaço está restrito àqueles que já estão em condições de “receber” o
auxílio. Com o tempo mais criaturas estarão abrindo suas mentes e
irão recebendo esse auxílio. E no futuro toda a humanidade estará
consciente da importância de se cultivar o amor verdadeiro. Nesse
momento, o Pai Amoroso estará derramando sobre todos Sua alegria e
Seu amor agradecido pelo nosso empenho.
A Prática do Amor - Para os encarnados praticarem o amor
verdadeiro, o primeiro passo é “ter paciência” com seus irmãos. É
muito difícil encontrar-se, hoje em dia, criaturas que demonstrem
paciência, com sinceridade. Na maioria das vezes essa atitude é
encontrada naqueles que a cumprem por obrigação profissional fazendo jus a um salário - ou outros que demonstram aparente
paciência, mas no fundo não vêm a hora de “se verem livres” da
criatura atendida. Isso não é “praticar a paciência”, pois a criatura que
a recebe, mesmo não externando, estará sentindo a verdadeira
intenção de quem a atende, enquanto aquele que dedica a paciência
pura, com verdadeiro amor, está “transmitindo” à criatura as vibrações
harmoniosas que ela necessita para seu restabelecimento. Quando se
pratica o verdadeiro amor, tem-se a sensação de leveza, de grande
alegria. Esse é o sentimento que se sente quando se pratica a paciência
verdadeira. Ela é uma parte do amor.
O segundo passo para a prática do amor é a total dedicação a
aquilo que se está fazendo. Se dedicar a algo é se entregar totalmente
e de modo desinteressado e integral a aquilo que se propôs fazer. Essa
dedicação deve existir quando a criatura que irá receber está
consciente do recebimento ou nos casos de auxílio a aqueles que se
encontram em condição de profundo sofrimento físico, moral e
espiritual. Nunca devemos nos dedicar espontaneamente a aqueles que
não desejam nosso auxílio e dedicação. Esse segundo passo da prática

do amor verdadeiro é muito importante e é através dele que estaremos
praticando uma das maiores virtudes - a humildade.
O terceiro passo é o da humildade. Ser humilde não é ser
submisso. A submissão é um grave defeito que a criatura desenvolve
quando aceita ser dominada pelas pessoas com as quais convive,
aceitando imposições de como agir, como proceder no dia-a-dia e até
no modo de pensar. Isso não é ser humilde, pelo contrário, aquele que
se deixa submeter por outro, estará deixando, também, de cumprir o
seu verdadeiro papel nesta vida. E desse modo, precisará retornar da
próxima vez, acumulando as missões desta e da próxima
reencarnação, o que o levará a uma vida mais sofrida, com certeza.
Ser humilde é acima de tudo, compreender o valor de cada um,
entender que todos somos iguais perante o Pai, somos todos irmãos e
aquilo que estivermos fazendo para um irmão, será exatamente o que
iremos receber. Se compreendermos isso, com certeza iremos
controlar mais os nossos pensamentos e as nossas ações. Com o
tempo, praticando esses ensinamentos, estaremos mais próximos de
praticar a verdadeira humildade. Se conseguirmos atingir esse valor,
estaremos a um passo da verdadeira prática do amor.
As Virtudes do Amor - Quando praticamos o amor, nosso
coração se enche de alegria, um novo ânimo toma conta de todo o
nosso ser. Passamos a enxergar a beleza do mundo ao nosso redor. E
as criaturas à nossa volta, também se encherão de luz e de alegria, por
nós emanados. Esse é o grande valor da prática do amor verdadeiro.
Suas virtudes se estendem por todos os nossos poros, podemos sentilo em nossa respiração, nas palavras que proferimos, no abraço que
damos ou recebemos. Esse é o quadro que ireis encontrar do lado de
cá, quando sentirdes a prática do amor entre os irmãos. No começo
ireis encontrar certa dificuldade, até mesmo em entender as razões de
tanta alegria e felicidade. Com o tempo, contudo, essas sensações
acabarão fazendo parte do vosso ser e ireis agir do mesmo modo.
Tereis conseguido, então, praticar o verdadeiro e fraterno amor que o
Pai Verdadeiro nos ensinou. Portanto, deveis ter sempre em mente que
somente o espírito que devota amor, pode evoluir na sua caminhada.

Esse amor deve ser aberto, externando o sentimento puro que brota no
coração sem nenhuma restrição, quase sempre emanada pelo intelecto,
bloqueando sua verdadeira razão.
A humanidade que se vislumbra no horizonte do terceiro
milênio trará consigo as raízes desse verdadeiro amor, o qual será o
grande modificador do modo de pensar e agir das criaturas. Desde já,
deveis praticá-lo sob o tripé da PACIÊNCIA, DEDICAÇÃO e
HUMILDADE, para estardes participando ativamente do processo
divino de modificação deste maravilhoso planeta.
Frederic Chopin

4. A Harmonia
A palavra harmonia emana algo sublime e seu significado é
exatamente o equilíbrio, algo que se sente não em palavras, mas nas
ações. E é esse o grande entrave da atual humanidade - a falta de
HARMONIA. Quando não existe harmonia entre as criaturas que
compõem uma família, os resultados no dia-a-dia são quase sempre
desastrosos. O casal que não se entende, transfere para os filhos e até
mesmo para os parentes e amigos próximos, o quadro doloroso da
desarmonia. E essa desarmonia carrega consigo o desequilíbrio, o
desentendimento, levando muitos casais à separação dolorosa para
seus espíritos, muitas vezes carentes dessa necessária convivência
cármica, transferindo essa dor para os filhos e os familiares. O grande
responsável por tudo isso: a falta de HARMONIA. No dicionário ireis
encontrar como definição de HARMONIA o seguinte: “Disposição
bem ordenada entre as partes, proporção, ordem, paz coletiva entre as
pessoas”. Percebe-se nessas definições que é a harmonia a grande
responsável pela paz entre as criaturas. De fato, quando duas criaturas,
por exemplo, se entendem entre si, está aberto o caminho para a
convivência em harmonia. Conforme dizíamos, a partir da família, a
harmonia mostra sua importância para a convivência equilibrada entre
as criaturas, com reflexos importantes para toda a sociedade, que em
síntese, é composta por um conjunto de famílias, formando um todo,
que estará refletindo o quadro de cada uma das células - a família. Por
isso, a desagregação familiar tem sido a grande responsável pelo
doloroso e desastroso quadro que as diversas sociedades terrestres
vêm apresentando nestes últimos anos. Vários são os fatores
responsáveis por esse triste quadro que vivemos hoje, entre eles o
excesso de preocupação das criaturas pelo seu bem estar material, o
que desencadeia uma gama enorme de vícios, alterações do verdadeiro
objetivo moral e, no final, a geração de um quadro de grande
desarmonia entre elas. Numa etapa seguinte, essa desarmonia restrita a
pequenos grupos, acaba se transformando no caos coletivo. Os Planos
Espirituais Superiores vêm trabalhando incessantemente para
reverterem esse quadro destrutivo que tomou conta de toda a

humanidade nos últimos tempos. E o ponto inicial do trabalho, vem
sendo a busca da consciência individual e coletiva para uma vida mais
harmoniosa, desde a célula familiar, passando pelos grupos sociais,
até as populações dos países e de toda a humanidade terrestre. Muito
já foi conseguido, principalmente quando as criaturas passaram a
compreender a importância do papel da família, no quadro geral da
sociedade. Agora o passo seguinte é modificar o modo de encarar a
vida das criaturas encarnadas, que ainda estão mais voltadas para o
equilíbrio material e menos para o de ordem espiritual. Com o tempo
todos estarão mais esclarecidos e conseguirão deixar de lado essa
preocupação desnecessária do ter e do possuir, voltando-se para os
verdadeiros valores que os bens materiais representam, quando se está
harmonizado espiritualmente. As criaturas que já entenderam o
verdadeiro caminho para a conquista de uma vida harmoniosa, estão
hoje vivendo suas vidas na plenitude do equilíbrio e paz interior. E
assim, estão participando ativamente da maravilhosa harmonia que o
Pai nos oferece a todo o momento, bastando que saibamos como
conquistá-la. Devemos lembrar sempre que, estando harmonizada, a
criatura estabelece uma ligação direta com as Correntes Espirituais
Superiores, as quais estarão enviando vibrações positivas, que estarão
alimentando seu espírito, abrindo sua mente para os pensamentos
construtivos, de valor. Os valores que a harmonia entre os indivíduos
encerra, é algo de grande importância, em todos os momentos de suas
vidas, sejam encarnados, quanto desencarnados. A prática dos valores
harmoniosos traz a quem os exerce, a certeza de uma vida elevada
espiritualmente, ficando livre das influências negativas, pelo fato de
estar constantemente vibrando positivamente.
É muito importante que se pratique a harmonia, desde os
pensamentos, deixando sempre de lado aqueles que tragam aspectos
negativos, dúvidas, rancores, discórdia, inveja, etc. Agindo
positivamente, pensando sempre nas formas construtivas, a criatura
estará atraindo para si, os valores extraordinários, proporcionados pela
Harmonia.
Jean Jacques Rousseau

5. O Novo Mundo Natural II
Dando continuidade a este assunto, vamos abordar aspectos
que envolvem a alimentação, o meio ambiente, a medicação e a
melhor maneira de se obter mais da Natureza, sem destruí-la.
Dissemos em outra ocasião que a atitude que a humanidade
tem assumido em relação à Natureza tem sido a mais desastrosa
possível. A falta da consciência mais rudimentar sobre a conservação
dos recursos básicos para a sua sobrevivência - o ar e a água - é a
prova dessa postura egoísta e destruidora. As consequências sempre
foram sentidas, mas agora, devido ao crescimento desordenado da
população da Terra, excessiva nos lugares menos desenvolvidos e
escassa nos poucos países que entenderam e procuram respeitar os
valores ditados pela Natureza, os problemas estão se multiplicando
numa escala geométrica e se não forem tomadas providências
enérgicas, em pouco tempo o que se verá será o caos generalizado.
Por isso, nós que fomos convocados pelos Mentores do Alto para,
junto com centenas de irmãos esclarecidos das Correntes Espirituais
Superiores, trazermos nossas mensagens de alerta e de orientação para
todos vós encarnados, na expectativa de que possamos, com isso,
colaborar no processo de modificação das atitudes que todos vós
deveis ter em relação à mãe Natureza.
A conscientização começa com o conhecimento. Nem sempre
a criatura percebe sozinha o que se passa ao seu redor, por isso é
preciso que conheçais o meio onde viveis para saberdes o que fazer
em relação a cada ponto que envolve a agressão ao meio ambiente. A
maioria dos habitantes das cidades terrestres desconhece
completamente de onde vem a água que bebe, para onde vai o esgoto
e as águas servidas de suas casas. Esse total desconhecimento os
coloca numa condição de indiferença em relação a si próprios e a
todos os seus vizinhos, quando o correto deveria ser uma preocupação
diária em relação a esse problema de importância vital - a água que
ireis beber.
Quanto ao ar que ireis respirar, o problema é parecido,
com a diferença que não podeis vê-lo, por isso só tomais consciência,

quando ficais afetados por problemas de ordem respiratória. Da
simples queima do lixo doméstico até a eliminação de milhões de
toneladas de poluentes na atmosfera pelas grandes indústrias, poucos
se preocupam com o assunto, que neste momento é o maior causador
das trágicas mudanças do quadro atmosférico da Terra, prevendo-se
agravamento da situação a cada ano que passa caso não se modifique
o quadro atual. As queimadas provocadas em todos os continentes
estão aumentando o nível de gás carbônico e outros agentes químicos
em toda a atmosfera. A mudança das temperaturas altera a
estabilidade das estações climáticas e com isso, a flora e a fauna sofre
modificações, causadoras do seu desequilíbrio, alterando no final do
processo, grave desequilíbrio ecológico. Com ele vêm as pragas,
infestando as plantações, reduzindo as safras, gerando crises na
alimentação dos povos. Ou então o desequilíbrio das estações das
chuvas e das secas, causando gravíssimos problemas de abastecimento
de água nas cidades, destruição das florestas, mortandade excessiva de
animais e peixes, enfim o total desequilíbrio de todo o ecossistema.
Como podeis perceber o quadro apresentado não é nada otimista, se
observarmos a realidade que viveis no planeta, hoje. Entretanto,
dissemos no início que é nossa missão tentar modificar esse quadro
atual, e para iniciar entendemos ser oportuna a apresentação ainda que
de forma resumida, de como a Terra se apresenta em relação ao
aspecto ecológico e suas condições de habitabilidade, no tocante a
qualidade do ar e da água. E aí está a situação é catastrófica. Para se
reverter esse quadro, é preciso que o homem seja orientado e até
mesmo “inspirado” a tomar as seguintes providências, em caráter de
prioridade absoluta:
Primeiro - reduzir ao máximo a emissão de poluentes na
atmosfera, em todos os continentes.
Segundo - controlar a todo custo, a poluição das águas dos
rios e dos mares.
Esses dois itens prioritários serão o primeiro passo para que
haja a conscientização de cada indivíduo, da importância de se
preservar as duas fontes básicas de manutenção da vida neste planeta -

a água e o ar. Depois deverá haver a continuação desse programa
prioritário, mostrando a importância de se conservar o meio ambiente,
a flora e a fauna, a redução das explorações minerais desnecessárias, o
planejamento das culturas dos alimentos, a redução controlada da
criação de animais e aves para o consumo humano, substituindo-os
por alimentos de origem vegetal, dinamizados, os quais
proporcionarão a todos os encarnados, a oportunidade de se
espiritualizarem, eliminando as vibrações negativas, oriundas desses
animais, abatidos na maioria das vezes, de forma cruel e violenta. Aos
poucos as criaturas estarão alterando seu modo de vida, tornando-se
mais conscientes da importância de preservar, a todo custo, suas
fontes elementares de vida - o ar e a água - e para tornarem isso
possível, estarão cuidando de todo o meio ambiente. Uma nova
postura ecológica estará sendo dinamizada, onde animais, plantas e
minerais passarão a fazer parte da preocupação diária de cada
indivíduo, que estará “vendo” neles, a fonte para a sua própria
sobrevivência na Terra. A partir dai, estará aberto o caminho para o
desenvolvimento de um programa controlado de manutenção das
condições mais adequadas para a vida terrestre, dando a todos os seus
habitantes a oportunidade de buscarem para si e para os seus irmãos,
recursos para uma vida mais harmoniosa, mais pura e que permita a
espiritualização de todos, da maneira mais simples e mais elevada
possível - vivendo de acordo com os preceitos mais elevados de fé em
Deus e respeito aos Seus Mandamentos.
Prevemos que a partir de agora, muitos de vós passareis a
prestar mais atenção nesses fatores responsáveis pelo progresso de
toda a humanidade - a preservação do ar e da água - e
consequentemente de todo o meio ambiente onde viveis. Procurando
melhorar a qualidade de vida da sua casa, da sua cidade, do seu pais,
estareis colaborando, em resumo, para a melhoria da vida e a
preservação do vosso planeta. E assim agindo, estareis participando
diretamente para a conquista de um NOVO MUNDO NATURAL,
onde todos estarão usufruindo novos recursos, mais puros, para o
cumprimento de suas missões, enquanto encarnados.

Sempre que formos solicitados, estaremos à disposição de
todos vós, para apresentarmos sugestões de novos caminhos a serem
seguidos, com o objetivo de melhorar as condições de vida desse
maravilhoso planeta Terra.
Contem sempre conosco.

Galileu Galilei e Equipe

6. O Sucesso na Vida
Ter sucesso na vida é o que todos os homens almejam desde
criança.
E o que é ter sucesso na vida? Para respondermos a esta
pergunta, precisamos analisar muitos e muitos aspectos que envolvem
a criatura. Alguns vêm o sucesso na vida decorrente do acúmulo de
riqueza. Outros consideram ter sucesso na vida aquele que conquista o
poder, nas suas mais variadas formas. Outros ainda consideram
sucesso na vida para aqueles que conseguem se tornar populares,
conhecidos mundialmente.
E vós, como entendeis o sucesso na vida? Vejam só: nosso
querido Mestre Jesus é com certeza a criatura mais conhecida e
procurada da face da Terra, em todos os tempos e afinal quem foi Ele
enquanto esteve encarnado entre nós. Onde nasceu? Na Judeia, numa
casa humilde, na manjedoura, assim conta a história. E seus pais,
quem eram e o que faziam, como viviam antes e depois do seu
nascimento? Há várias versões de histórias sobre eles. Jesus foi uma
criança igual às outras crianças da sua época? Quando começou a
andar, a falar, onde estudou as primeiras lições? O que gostava de
fazer, qual era a sua comida predileta? Quando criança era alegre ou
triste, magro ou gordo, era calmo ou nervoso, gostava de falar ou era
quieto, era estudioso ou preguiçoso? Afinal Ele era um ser humano
como vós, com virtudes e defeitos. Conforme podeis observar, é quase
impossível responder a essas perguntas, pois pouco se sabe ao certo
sobre Ele como ser humano, nas várias fases de sua vida. Sobre seus
pais também ficamos praticamente nas suposições. Ele teve irmãos
homens ou mulheres? Se os teve, por onde andaram e o que faziam?
Casaram, tiveram filhos, Ele teve sobrinhos? E como ficou Sua
família, para onde foram e como viveram? Sabemos ainda pelas
informações, muitas vezes “deturpadas” pela Igreja Católica, que
Jesus andou por muitos lugares e fez muitas obras extraordinárias. É
hábito chamá-lo Jesus Cristo, afinal era esse o Seu nome? Ou era
Jesus apenas. E então porque Cristo.

Para todos vós encarnados, as respostas que ireis encontrar
para estas e para inúmeras outras perguntas que forem feitas sobre
nosso Mestre Jesus, serão sempre “incompletas” e quase sempre
“revestidas” de um alto grau de “misticismo” e “mistério”, recursos
adotados pela igreja durante estes quase dois milênios, com o objetivo
de assegurar o total controle sobre as criaturas, rotuladas por ela de
“cristãos”, ou seja, aqueles que acreditaram no que se disse durante
todo esse tempo, sobre o nosso querido Mestre. Hoje graças a busca
do conhecimento mais elevados, pelas milhares e milhares de criaturas
encarnadas, cansadas de serem submetidas aos dogmas e as farsas
encenadas pela igreja, a verdadeira história do Grande Mestre Jesus
está, pouco a pouco, sendo revelada. Por exemplo, a explicação sobre
o nome Jesus Cristo, sempre mantido sob uma aura de mistério, pelos
sacerdotes, já é do conhecimento de muitos iniciados no
espiritualismo que na verdade são duas criaturas: Jesus e Cristo. A
partir de certo momento de sua vida como encarnado Jesus passou a
receber a orientação da entidade espiritual elevadíssima Cristo, que foi
o escolhido pelo Pai Altíssimo para trazer a Terra a Sua Mensagem,
na tentativa de se modificar o comportamento da humanidade de
então, mergulhada que se encontrava nos vícios de toda a espécie, na
guerra entre irmãos, na discórdia, no egoísmo. Foi acertado antes da
sua reencarnação, que Jesus seria “guiado” pelo Elevado Mestre
Cristo, tendo sido longamente preparado para a Divina Missão na
Terra. Desse modo, Jesus pode desenvolver uma vida muito
equilibrada, harmoniosa, santa, pois desde seus pais, antes do seu
nascimento, tudo foi preparado para que assim se realizasse Sua
estada entre os encarnados. Por esse motivo, ao chegar a idade adulta,
Jesus estava na sua plenitude espiritual para transmitir aos seus irmãos
encarnados a Mensagem Divina na sua mais pura essência. Muitos o
entenderam e o seguiram muitos outros o enfrentaram, na tentativa de
desmenti-lo e destruí-lo. E o que conseguiram: que Seu nome e a obra
que realizava fossem chegar aos ouvidos dos governantes que,
temendo-o como um inimigo, um rival político, o espoliaram e o
sacrificaram até a morte. Essa foi a vida do Mestre Jesus, em linhas
gerais, enquanto esteve encarnado na Terra.

Perguntamos: vivendo em um pequeno ponto do planeta, sendo o que
foi e tendo sido perseguido da maneira como foi, numa época quando
os meios de comunicação eram muito precários e se levava meses para
receber notícias de um ponto mais distante, como pôde nosso querido
Mestre Jesus se tornar tão conhecido por todos? Essa popularidade foi
o resultado da comunicação “boca-a-boca” daqueles que o
conheceram para seus descendentes e assim por diante? Considerando
que durante um milênio e meio a expectativa média de vida não
passava dos quarenta anos, teríamos algo em torno de oitenta a cem
gerações, no espaço de mil e quinhentos anos e dos últimos
quinhentos anos, mais umas duzentas gerações, o que totalizaria algo
em torno de trezentas gerações, desde que Jesus aqui viveu.
Pois bem, esse número de gerações descendentes nos mostra
algo “impossível” de se controlar, quanto mais a certeza das
informações sobre uma determinada criatura, tão distante dos nossos
dias. Assim mesmo Jesus continua sendo a criatura mais conhecida e
mais respeitada, dentre todos os que por aqui passaram como
encarnados. Podeis perceber que, ao escolhermos nosso Mestre Jesus
para exemplificarmos o tema sobre o sucesso na vida, foi nossa
intenção demonstrar a todos vós, que existe algo muito superior a
qualquer definição que possamos dar ao esperado sucesso na vida.
Com certeza, aquele que fizer uma análise simplista, bem material, do
que é e como ter sucesso na vida, poderá tentar buscar no exemplo de
Jesus a fórmula mágica para ter sucesso na vida, pois Ele apresenta
todas as respostas imediatistas à criatura exclusivamente materialista.
Agora, sob o ponto de vista estritamente espiritual, nosso Grande
Mestre Jesus é nosso modelo, nosso Irmão Maior, aquele que nos
serve de modelo maior em todos os momentos de nossa vida como
encarnados e, acreditai também para nós desencarnados. Ele é o nosso
modelo eterno de sucesso na vida da matéria e na vida espiritual, com
quem nos espelhamos, buscando sempre, a todo o momento, o
alimento mais puro, mais elevado, para conquistarmos o nosso
crescimento espiritual.

O sucesso na vida pode ser definido, do ponto de vista mais elevado,
espiritualmente falando, como a condição que a criatura alcança
durante sua permanência neste planeta, agindo sempre sob os
ensinamentos do Pai, os quais se resumem nos seus dez mandamentos
e mais, procura sempre o caminho da harmonia, da paz e do
desenvolvimento espiritual, em todos os atos e atitudes por que passa,
durante toda a vida. É perfeitamente compreensível que sendo ainda
este orbe o ponto onde devemos permanecer encarnados, com o
objetivo de nos ajustarmos dos erros que cometemos no passado e nos
modificarmos para crescermos em nossa caminhada espiritual, não
nos será muito fácil vivermos uma vida inteira, sem cometermos
falhas, atos menos harmoniosos, enfim errarmos um pouco para nos
ajustarmos depois. Mesmo que a nossa vida tenha esses altos e baixos,
se procurarmos nos elevar, deixando de lado aquilo que nosso coração
entender não ser o melhor, ser um obstáculo para o nosso progresso,
com toda a certeza estaremos permitindo que os nossos caminhos se
abram para uma vida verdadeira, de fé, de harmonia e paz,
voltada essencialmente para a vontade do Pai.
Essa será a verdadeira conquista do sucesso na vida para nós,
para os que estiverem ao nosso lado e ao nosso redor.
Meditem sobre esta nossa mensagem e procurem agir de
modo a buscar o verdadeiro sucesso em suas vidas. Obrigado.
Martinho Lutero

7. As Invenções e os Reflexos na Humanidade
Ao término deste milênio, o balanço que podemos fazer do progresso
material da humanidade, fica circunscrito a pouco mais de dois
séculos, ou seja, do período compreendido entre o final do século
XVIII - pelos idos de 1750 até o final deste século XX. Nestes
duzentos e poucos anos, o homem criou, inventou, desenvolveu e
produziu a maior parte dos produtos que modificaram
extraordinariamente a vida dos habitantes deste orbe. Sem dúvida
alguma, a máquina a vapor deu o primeiro grande impulso nesse
processo que continua num ritmo desenfreado. Foi graças a máquina a
vapor que a humanidade se viu livre, finalmente, do terrível processo
de escravidão das criaturas menos abastadas, brancos e negros,
responsáveis pela produção, plantação, colheita e transporte dos
produtos dos senhores de posses, dos países que controlavam a
indústria e o comércio desses produtos.
Durante muitos e muitos séculos, a separação entre os
senhores e os escravos foi muito acentuada, mas com o advento da
máquina a vapor, abriram-se novos caminhos para que todas as
criaturas pudessem conquistar sua liberdade individual, produzindo
dentro dos limites da sua resistência física, sendo auxiliados pela
máquina para as tarefas mais árduas e podendo assim melhorar suas
condições pessoais, participando mais ativamente do processo de
decisão no trabalho, ainda que numa escala mínima, no início. Com o
passar dos anos, surgiram dezenas de criaturas preocupadas com o
bem estar e a melhoria das condições da vida humana, o que lhes
permitiu uma ligação inspirada com as Correntes Espirituais
Superiores, que passaram a enviar, a partir daí, muitas inovações
científicas e tecnológicas, destinadas à melhoria das condições de vida
dos encarnados.
O século XIX foi muito profícuo, tendo sido desenvolvidos
nesse período, os principais inventos que iriam revolucionar a vida
terrestre. Se fôssemos enumerar a quantidade de inventos que
passaram a ser produzidos e utilizados pelas criaturas a partir da

produção da máquina a vapor, iríamos passar horas e horas anotando
as milhares de invenções que passaram a ser lançadas, dessa época em
diante. Mas é certo que a contribuição da máquina a vapor foi
fundamental para a dinamização dos meios de transporte para as
massas, primeiro com as locomotivas, depois com veículos mais leves
para o uso nas cidades e no campo. Nas indústrias, ela teve um papel
muito importante, quando permitiu o rápido desenvolvimento da
indústria têxtil, que substituiu os teares manuais pelos movidos a
vapor. Paralelamente, o gênio inventivo de outras criaturas deu à
humanidade outros produtos, que seriam os precursores de todo o
progresso tecnológico e científico no século XX: a energia elétrica e o
motor a combustão. A energia elétrica, no início muito limitada e cara,
com o tempo aproveitou as fontes naturais de energia para, associadas,
revolucionarem todo o sistema. Assim, a humanidade pôde substituir
o fogo pela energia elétrica para inúmeras atividades.
Desde a iluminação pública, depois a doméstica, os novos
motores elétricos que foram surgindo e substituindo os motores a
vapor, em tarefas as mais diversas. Os motores a combustão vieram
no final do século XIX e início do século XX, permitindo que os
veículos fossem sendo aprimorados e assim, foram substituindo pouco
a pouco, os animais e o motor a vapor, no impulsionamento, desde
pequenas carroças até as carruagens de grande porte. Já no início deste
século, com o desenvolvimento dos motores a explosão, diversos
estudos e experimentos, sob a inspiração divina, conseguiram
finalmente proporcionar ao homem, a realização de uns dos seus
maiores sonhos: voar. E coube ao brasileiro Santos Dumont, a
responsabilidade de produzir os mais pesados que o ar, munidos de
força de propulsão própria - o motor - que abriu o caminho para que,
em menos de sessenta anos o homem pudesse chegar à Lua, com
meios próprios. Essa escalada científica e tecnológica foi de grande
valor para que o progresso chegasse ao estágio que chegou aos nossos
dias.
Este século apresentou o marco do desenvolvimento científico
e tecnológico da humanidade terrestre, em todos os tempos. As três

primeiras décadas deram um impulso fenomenal no processo
mecânico das máquinas e aparelhos diversos. A quarta e quinta
décadas representaram um grande avanço da eletricidade e da
eletrônica nos campos das comunicações, as quais iriam prestar um
relevante serviço em todos os campos da atividade humana. As
décadas de sessenta e setenta, foram as responsáveis pela mudança
radical de todo o processo, quando a evolução científica e tecnológica
no campo da eletrônica sofreu uma verdadeira revolução com o
advento da eletrônica digital e da informática. Essa revolução
modificou totalmente os conceitos da humanidade, que ainda não se
deu conta da total transformação que está acontecendo em todas as
áreas da atividade humana.
Esse foi o elemento que veio alterar processos e sistemas,
além de abrir novos caminhos para o conhecimento humano. Os
próximos anos deverão consolidar essa alteração extraordinária no
“modus vivendi” desta humanidade. A título de exercício, iremos
mostrar algumas das mudanças que a tecnologia da informática
causou no processo diário da vida do homem terrestre: Na educação,
área ainda pouco explorada, o computador já permite que o indivíduo
produza mais em menos tempo, com mais segurança e resultados
imediatos, seja no processo de alfabetização, no treinamento da
criança no raciocínio lógico, na coordenação motora, na percepção
visual bi e tridimensional, no trabalho profissional em todas as
especialidades, no ensino individual de línguas, na avaliação de
resultados a ordem, na documentação em geral, na comunicação das
pessoas em qualquer ponto da Terra, na produção dos projetos de
comunicação gráfico-visual bi e tridimensional com a utilização de
novas técnicas nascidas sob o teto da informática, tais como a
Realidade Virtual e a multimídia, as quais passaram a oferecer novos
recursos para as atividades mais complexas, nas áreas da medicina e
da engenharia. Na medicina, nos diagnósticos precoces das doenças,
orientação racional e precisa para seus tratamentos. Na engenharia,
permitindo entre outras coisas, que se projete e se apresente
“virtualmente” a casa ou a máquina ainda inexistentes, com a
possibilidade de se interagir com os ambientes ou seu funcionamento,

participando interna e externamente de algo ainda definido apenas no
papel. No campo da meteorologia, com o extraordinário
desenvolvimento dos satélites de pesquisa, aliados às comunicações
via computador, o processamento das condições do tempo puderam
ser agilizadas de modo a ser possível apresentar na hora, as condições
do tempo do momento, de modo visual e em movimento, em tempo
real, em qualquer ponto da Terra. Os fenômenos mais críticos, como
as chuvas torrenciais, vendavais, furacões, passaram a ser
“previsíveis” com muitas horas de antecedência, dando tempo para
que as populações de cidades inteiras possam ser evacuadas a tempo.
No transporte, a precisão cronométrica do computador permite uma
maior segurança nas linhas dos metrôs e das ferrovias, na navegação
fluvial e oceânica e na aviação, oferecendo recursos os mais
avançados e seguros para a monitoração desses veículos e para seus
posicionamentos em qualquer tipo de ambiente: água, terra ou ar, com
toda a precisão. No ambiente doméstico a informática está alterando
hábitos e racionalizando o trabalho da dona de casa, inclusive na
cozinha. A alteração dos hábitos domésticos tem o objetivo principal
de reduzir o volume de trabalho que a mulher ainda é submetida como
dona de casa. Contudo, grande parte dessa redução do volume de
tarefas domésticas, dependerá principalmente do entendimento e
receptividade da própria mulher, que ainda é muito conservadora,
procurando quase sempre, reproduzir aquilo que aprendeu da mãe e
até mesmo da avó. Isso faz com que se crie uma parede natural entre
as inovações e o seu modo de atuar tradicional.
Com o tempo, em parte devido à nova maneira de pensar dos
mais jovens, a mulher e mesmo o homem estarão procurando reduzir
suas tarefas caseiras ao máximo. Mesmo na atualidade, podemos
enumerar dezenas de tarefas que sofreram substancial mudança nas
últimas décadas. Por exemplo, a tarefa de lavar a roupa da casa e da
família deixou de ser uma atividade tão exaustiva, quando a rotina
incluía etapas como “deixar de molho em produtos químicos”, quase
sempre corrosivos das mãos, lavagem onde estava incluída a tarefa de
“bater e esfregar” a roupa em pranchas ou tablados próprios, colocar a
roupa para “tomar sol” e por último proceder à lavagem final,

“torcendo-a” antes de “estender” nos varais para a secagem. Essas
etapas foram quase todas “concentradas” dentro das máquinas de
lavar, onde “atitudes” como “bater ou esfregar”, “lavagem com sabão”
e “lavagem final”, “torcida” da roupa, são atividades que qualquer
máquina de lavar cumpre perfeitamente. E mais, inclui-se a
centrifugação da roupa, onde oitenta a noventa por cento da água é
retirada completamente dos tecidos, além da possibilidade de “secálas”, como processo de finalização da lavagem automática. Essa
tecnologia existente há quase cinquenta anos, graças à informática
eliminou a presença da pessoa, para o controle de cada etapa do
processo, que hoje já realiza todas as etapas automaticamente. O
mesmo já é possível encontrar nas geladeiras e congeladores de
alimentos, nos fogões e fornos, ressaltando-se o advento da tecnologia
do micro-ondas, no processo de descongelamento e aquecimento dos
alimentos. O processo de congelamento exigiu o processo de
aquecimento rápido, onde a tecnologia do micro-ondas tornou
possível o casamento perfeito entre o congelador e o forno de microondas. Em um e no outro a informática trouxe a total segurança e
confiabilidade dos produtos, a ponto de terem se tornado aparelhos
indispensáveis das cozinhas das famílias de todos os níveis
socioeconômicos.
É claro que na maioria dos países pobres, que representam
dois terços dos países habitados do planeta, ainda não foi possível a
introdução de praticamente nenhuma dessas tecnologias aqui
relacionadas, mas são com certeza, objetos do desejo de todos.
O desenvolvimento científico e tecnológico, ao contrário do
que muitos afirmam, é algo sublime, de grande valor e de muita
importância para a humanidade e Nosso Pai deseja que mais e mais
criaturas possam fazer uso dela, pois é por seu intermédio que se
opera, também, o crescimento espiritual, contanto que não se coloque
o objeto como o fim, mas sim como o meio pelo qual cada um de vós
poderá crescer pelo conhecimento e pelo desenvolvimento do seu
intelecto e dinamização da sua inteligência. E esses produtos
inovatórios, trazem no seu bojo, algo mais que a possibilidade de

conforto, mais segurança e menos trabalho físico, trazem também a
essência da evolução. Por isso meus queridos irmãos, verifiquem o
que o Pai nos reserva para os próximos anos, em inovações a nível
científico e tecnológico, fazendo um retrospecto do quanto cada um de
vós tem evoluído desde que aqui reencarnou, através do uso e do
conhecimento de novas máquinas e ferramentas, que trouxeram a feliz
oportunidade para que cada um de vós pudesse reduzir o esforço
físico, no cumprimento das atividades diárias, domésticas, no estudo,
no trabalho e no lazer. Essas são algumas das verdadeiras provas da
presença de Deus, na existência de cada um de nós.
Meditem sobre esta nossa exposição e lembre-se sempre de
agradecer ao Pai pelo muito que recebem no seu dia-a-dia, com essas
maravilhas da conquista e do conhecimento humano, sob a sempre
inspiração divina.
Obrigado.
Leonardo da Vinci e equipe

8 - Resumo do Tema 2: Encontros Científicos no Além
Encerramos o primeiro volume desta obra, com os textos
enviados por alguns irmãos participantes da Corrente Espiritual da
Fraternidade do Triângulo de Diamante.
Completados os dois primeiros temas, iremos agora
apresentar os outros três temas desta obra no segundo volume, o qual
terá a participação de alguns dos irmãos do plano espiritual que vêm
desenvolvendo trabalhos científicos de importância comprovada para
toda a humanidade terrestre.
Os textos serão apresentados sob a forma de resumos
conclusivos, ressaltando os principais tópicos de interesse para os
encarnados, cuja linguagem, sempre que possível, será direcionada
principalmente aos leigos, deixando-se de lado os termos técnicos ou
científicos que possam ser substituídos por outros de uso cotidiano.
Esperamos ansiosamente, que mais este trabalho venha ao
encontro dos irmãos encarnados, atendendo plenamente suas
expectativas de conhecimento e desenvolvimento espiritual.
Ao bom irmão psicógrafo desejamos sucesso, agradecendo
sempre o seu empenho e boa vontade em cumprir o trabalho para o
qual foi convocado pelo Pai Boníssimo.
Aos irmãos que ultimam o preparo dos seus textos a serem
enviados nos próximos encontros espirituais, apresentamos nossos
agradecimentos, com os cumprimentos pelo belíssimo trabalho que
vêm realizando em prol da melhoria e do engrandecimento de toda a
humanidade terrestre.
Aceitem todos, nosso fraternal abraço.
Irmão Roberto
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