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INOVAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS PARA A
HUMANIDADE TERRESTRE
1 - Introdução
A humanidade terrestre, vem há décadas, recebendo
todos os dias alguma inovação no campo da ciência ou da
tecnologia, nas suas diversas modalidades.
Muitas dessas inovações passam despercebidas pela
maioria das criaturas, ou por falta de divulgação ou, mesmo, por
elas estarem inseridas em produtos, sistemas ou outro elemento
em uso.
E isso vem acontecendo há muito tempo, séculos,
podemos afirmar.
Agora, com a evolução cultural das criaturas,
estimuladas pela oferta dos novos recursos oferecidos
principalmente pela informática, elas vêm se interessando mais
em conhecer esses recursos e como consequência, aumentando
seu repertório de conhecimentos gerais, algo que certamente
facilita em muito o seu dia a dia.
Mas não apenas as criaturas, mas a sociedade como um
todo, vem se beneficiando com a adoção desses novos recursos
oferecidos pela ciência e pela tecnologia.
Os Irmãos Maiores estão enviando essas inovações para
a humanidade terrestre em maior escala, desde o início deste
terceiro milênio, com o objetivo de acelerar o processo de
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crescimento material e espiritual de todos os habitantes do
planeta.
As conquistas espaciais, em todos os níveis, têm sido
muito estimuladas pelas Entidades Espirituais encarregadas de
mostrar os valores do Cosmo para os humanos.
Aos poucos os mistérios do espaço serão desvendados
pelas criaturas que buscam respostas às questões a ele
relacionadas.
Desvendar os segredos cósmicos é uma das tarefas
importantes para que a humanidade terrestre possa encontrar
novos caminhos para a sua evolução material e espiritual.
Mas há um setor que é prioridade para os Senhores do
Espaço, responsáveis pelo progresso da humanidade terrestre: a
melhoria das condições físicas e emocionais acompanhada de
melhores condições de vida para todos e isso as novas
tecnologias que vêm sendo oferecidas para os humanos tem essa
missão.
No dia a dia nem todos percebem o quanto essas
inovações melhoram as tarefas que as criaturas executam, em
todas as áreas de atividade.
Para muitos essas novidades tecnológicas não passam de
supérfluos, que apenas trazem mais trabalho, mas nem todas as
inovações oferecidas para a humanidade terrestre trazem isso
consigo.
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Exemplo importante são os veículos que vêm permitindo
que as distâncias se tornem cada vez menores: o automóvel, o
avião e os navios atuais.
Em menos de um século, desde que foram colocados no
planeta, eles vêm revolucionando os meios de transporte,
integrando de modo dinâmico todas as nações do planeta. E não
apenas isso, mas melhorando as condições de vida de uma
ampla parcela dos seus habitantes, permitindo que haja melhor
distribuição de alimentos, de bens de serviço e de consumo e até
mesmo o deslocamento dos profissionais que irão atender as
criaturas nos locais mais distantes, nas áreas da saúde,
engenharia, ensino e no uso das novas tecnologias.
De outro lado, com o aumento da população terrestre em
escala geométrica, é muito importante que em todos os campos
de atuação haja mais facilidade para o acesso à saúde, educação
e, acima de tudo, disponibilidade de trabalho para todos.
A dinamização dos processos de cultura dos alimentos,
de modo mais natural, é outra área aonde a tecnologia vem
atuando, permitindo que sua produção seja isenta de agrotóxicos
e com aumento da produção com qualidade e de modo racional.
No campo da medicina as novas tecnologias vêm
oferecendo recursos extraordinários, melhorando em muito os
diagnósticos dos pacientes, conseguindo apontar os problemas
de modo mais rápido e dinâmico, na maioria dos casos,
fundamentais para sanar rapidamente possíveis doenças e
proteção da vida.
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Se olharmos ao nosso redor verificaremos o quanto as
inovações tecnológicas têm beneficiado a humanidade terrestre
de modo extraordinário nestes últimos dois séculos.
Esse é o objetivo que o Pai Altíssimo oferece a todos
nós, enquanto encarnados neste orbe abençoado, para que
possamos ter uma existência mais harmoniosa, acompanhando
em perfeita sintonia os passos da evolução do planeta.
No desenrolar desta obra iremos mostrando o quanto é
importante que cada criatura aqui presente, procure conhecer e
utilizar esses recursos oferecidos pela Espiritualidade, para que
durante sua permanência possa evoluir seu espírito, permitindo
que seu físico e sua mente se sacrifiquem menos para a
realização das tarefas diárias.
A humanidade terrestre, desde os primórdios, sempre
recebeu inspiração das Entidades Espirituais, no sentido de
dinamizar sua existência neste planeta do modo mais
harmonioso e com recursos que ofereçam as melhores condições
para suas vidas.
Desse modo, muitas têm sido as invenções e as
inovações “enviadas” para os humanos, as quais sempre tiveram
e continuam tendo o objetivo de facilitar suas vidas, enquanto
encarnados.
Em todos os campos de atividade humana muitas são
essas invenções e inovações disponíveis há séculos, enquanto
7
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milhares de outras vem sendo preparadas para virem a ser
disponibilizadas neste terceiro milênio.
Já foi dito em outras ocasiões que essas invenções e
inovações, de todos os tipos, são “enviadas” de acordo com o
grau de compreensão dos humanos, para que possam ter um
aproveitamento correto, o mais rapidamente possível, de modo a
se tornarem úteis para o maior número possível de criaturas.
E assim tem sido há muito tempo, desde a obtenção do
fogo e a invenção da roda, os quais permitiram um grande
impulso da humanidade, nos primórdios do seu dia a dia.
Milhares de outras invenções e inovações continuaram
sendo disponibilizadas e atualmente a humanidade terrestre
entrou em um novo ciclo de inovações, as quais vêm
permitindo, em inúmeras situações, que as criaturas encontrem
respostas para suas dúvidas milenares, tais como a estrutura do
Universo ou o peso do átomo.
E assim continuará acontecendo, quando cientistas de
todos os níveis e especialidades estarão sendo inspirados para a
conquista de novos conhecimentos que permitam, mais e mais, a
melhoria das condições de vida para toda a humanidade deste
planeta abençoado.
Há muitos exemplos que confirmam terem sido os
responsáveis pela melhoria das condições de vida dos humanos,
como o advento da roda, a “descoberta” da matemática, da
física, da química e da biologia, entre inúmeras outras.
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É certo que nenhuma delas foi “descoberta” por acaso,
na verdade foram todas implantadas a seu tempo, pelos Irmãos
Maiores das Correntes Espirituais que regem o planeta,
conforme a humanidade vai “entendendo” seus valores.
E esse processo continua diariamente, agora apoiado em
novas tecnologias, já disponíveis também para os humanos,
permitindo que a melhoria das condições de vida se realize de
modo mais dinâmico e para o maior número possível de
criaturas.
Exemplo atual é o telefone celular, como é chamado o
aparelho que permite a comunicação entre as pessoas de
qualquer lugar onde estejam, de maneira prática, rápida e
eficiente, permitindo facilitar suas atividades diárias, encurtando
distâncias, com menos esforço físico e solucionando inúmeros
problemas diários de modo imediato.
Outras tecnologias disponíveis, somadas à da telefonia
celular, vêm incrementando de modo extraordinário e de
maneira muito rápida esse recurso muito útil, que somado à
tecnologia digital do som e imagem transformou esse meio
dinâmico de comunicação na ferramenta que permite a
comunicação de voz e imagem em tempo real, quando as
criaturas podem trocar informações como se estivessem frente a
frente uma da outra.
E mais ainda, graças aos recursos disponíveis da
informática para os humanos, os quais comparados aos que já
9
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temos aqui ainda está gatinhando, foi possível dar um grande
salto em todos os níveis do conhecimento e das aplicações
diárias das criaturas encarnadas, onde a cada dia, mais e mais se
aplica o uso do computador, nas suas diversas modalidades.
E uma grande parcela das profissões humanas exige hoje
o conhecimento e a prática no uso do computador e dos recursos
oferecidos pela informática, para a realização dessas atividades,
o que vem transformando rapidamente o currículo das escolas
técnicas e superiores, para que o ensino possa se adequar às
novas tecnologias e aos sistemas digitais.
Muitos comentam sobre os “gênios” que criam essas
maravilhas tecnológicas, alheios ao fato de que são, na verdade,
o “canal que recebe” as informações enviadas pelo Alto, o qual
vem disponibilizando essas verdadeiras maravilhas, destinadas a
melhoria das condições de vida de toda a humanidade terrestre,
seguindo uma programação, a qual permitirá a sua implantação,
no local apropriado e de acordo com as condições de
entendimento de seus habitantes.
Aos poucos essas novidades estarão sendo dinamizadas,
de modo que, em pouco tempo, todos os povos do planeta
estarão usufruindo dos seus inúmeros recursos.
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2 – A Influência das Inovações Científicas e
Tecnológicas na Humanidade Terrestre
A Terra, desde os primórdios, vem sendo influenciada de
modo dinâmico pelas inovações científicas e tecnológicas.
Pensar que uma simples invenção ou o desenvolvimento
extraordinário de uma tecnologia acontece por acaso é, no
mínimo, uma atitude infantil.
Na verdade, os humanos “recebem” tanto uma como as
outras depois de criadas, pesquisadas e aprovadas no Plano
Superior, pelas Mentes Elevadas que cuidam dos recursos a
serem implantados no orbe terrestre, à medida que a
humanidade “entende” seu valor e importância.
É por esse motivo que, muitas vezes criaturas que se
encontram no Plano Espiritual, após a última desencarnação,
comentarem por ocasião de manifestações mediúnicas, as
maravilhas que estão vivendo e vivenciando ao seu redor,
envoltas em inúmeros aparelhos e recursos tecnológicos, ainda
inexistentes no planeta que deixaram.
O que acontece é que essas criaturas encontram no Plano
Espiritual inúmeros recursos ainda desconhecidos, muitos deles
“sonhados” pelos humanos, para solucionarem tarefas mais
complexas, enquanto se encontravam encarnados.
Ou se deparam com recursos que são um aprimoramento
daqueles conhecidos na Terra, trazendo inovações importantes,
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as quais no futuro irão melhorar as condições de vida dos
humanos, mas para isso é necessário que as condições humanas
estejam prontas para as absorverem.
Essas condições necessárias, da parte dos humanos,
envolvem uma série de fatores, os quais iremos abordar mais a
frente.
No momento que a humanidade terrestre estiver “pronta”
para absorvê-las, novas invenções e inovações nas diversas áreas
de atividade serão disponibilizadas, permitindo mudanças
importantes na vida de todos.
Para exemplificar lembramos o advento da roda, a
utilização do fogo, a extração de elementos dos reinos vegetal e
mineral e, também, a utilização das criaturas do reino animal
para auxiliar no transporte de cargas pesadas e como fonte de
alimento, no período em que os humanos ainda necessitavam
das proteínas por eles oferecidas.
Aos poucos, durante o processo evolutivo do seu corpo
carnal, a criatura presente no orbe terrestre vem deixando de
buscar essa fonte de proteína, substituindo-a por fontes mais
ricas, fornecendo os recursos proteicos que permitam a evolução
do corpo físico, que vem se adaptando às novas condições
evolutivas do planeta, mais sutil e mais quintessenciado.
Esse processo já está em curso desde o final do segundo
milênio, onde muitas criaturas, desde o nascimento não sentem a
necessidade de ingerir carne animal de quaisquer tipos,
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preferindo se alimentar de frutas, legumes, verduras e cereais
mais nutritivos, isentos das toxinas presentes na carne animal,
além das vibrações negativas oriundas do processo doloroso de
abate.
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3 - Como as Inovações são Enviadas para a
Humanidade Terrestre
Entre inúmeras outras variáveis a gravidade terrestre é
um dos elementos considerados pelos Senhores do Alto, quando
uma inovação é preparada para ser enviada para a humanidade
terrestre adotar.
Em outros orbes mais adiantados muitas das inovações
em uso não necessitam se adequar às condições de gravidade
local, pois em geral esse elemento não representa tal
importância como acontece na Terra. Assim, esse “obstáculo”
não é considerado, ficando mais fácil a implantação da inovação
selecionada.
Mas aqui na Terra a gravidade ainda representa um grande
“obstáculo”, quando se disponibiliza uma inovação para ser nela
implantada.
Com o tempo, como já vem acontecendo, ela será
“amenizada”, facilitando a implantação de muitos novos
recursos, os quais serão oferecidos aos humanos, com o objetivo
de facilitar mais e mais suas vidas, enquanto aqui
permanecerem.
Conforme já vem acontecendo, muitas têm sido as
inovações que, direta ou indiretamente, superaram a influência
da gravidade terrestre, tornando-se recursos da maior
importância na vida humana, mesmo passando despercebidas
pela grande maioria dos seus usuários.
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Um bom exemplo é a evolução das aeronaves atuais, as
quais pesando milhares de toneladas voam através de todos os
continentes em altitudes elevadas e em velocidades quase
supersônicas, aparentemente “imunes” à influência da gravidade
terrestre.
Em meados deste terceiro milênio a humanidade terrestre
estará usufruindo de novos meios de locomoção, por ar e por
mar, além dos novos veículos terrestres movidos a ar, os quais
estarão eliminando uma parcela da poluição atmosférica atual,
além de oferecerem mais conforto e rapidez em todos os meios
de deslocamento.
Alguns desses recursos já estão sendo “enviados” aos
humanos, para serem testados e dinamizados, em função dos
recursos oferecidos, os quais ainda são desconhecidos sob o
aspecto tecnológico, exigindo mais experiência dos técnicos que
estarão à frente de sua produção e introdução no mercado
internacional.
É sabido que a humanidade terrestre evoluiu bastante no
milênio passado, tendo absorvido de modo correto as
tecnologias colocadas à sua disposição pelas Entidades
Espirituais Superiores, responsáveis pela evolução dos
habitantes da Terra.
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4 - Os Novos Caminhos a Serem Trilhados pela
Humanidade Terrestre com o Advento de Novos
Recursos Científicos e Tecnológicos
Neste ano de 2015, na metade da segunda década do
Terceiro Milênio, as criaturas que vivem nos quatro cantos deste
planeta vêm presenciando mudanças em todos os aspectos de
suas vidas e do meio ambiente onde vivem, fatos que de algum
modo vêm colaborando para uma mudança nos seus modos de
pensar e agir, ainda que nem sempre se apercebam disso.
Essa mudança vem afetando bastante suas vidas, em
parte graças à disponibilidade dos novos recursos científicos e
tecnológicos, e também devido perceberem e aceitar se utilizar
deles.
Nessa vida moderna, como sempre é dito, muitas das
atividades que seus pais e avós tinham que cumprir, no dia a dia,
vêm sendo substituídas pelos recursos disponíveis, oferecidos
pela ciência e pela tecnologia que a cada dia surgem.
Mas nem todos tem condições para usufruir desses novos
recursos, seja pela falta de conhecimento ou pelos recursos
financeiros ainda escassos.
Com certeza, aos poucos esses recursos poderão ser
utilizados por um maior número de criaturas, à medida que
forem sendo aceitos e "entendidos", fator que estará
contribuindo para que seus custos fiquem mais acessíveis.
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Percebe-se, atualmente, um verdadeiro "boom" de
criaturas buscando conhecer e utilizar esses novos recursos, os
quais vêm confirmando seus valores, com resultados positivos
em relação à melhoria das condições de vida de todos os
humanos.
Aos poucos virão sendo absorvidos, de modo quase
automático, abrindo espaço para que novos e melhores recursos
possam ser disponibilizados para os humanos, de modo bem
rápido e eficiente.
É inegável a importância que o desenvolvimento
científico e tecnológico exerce sobre a humanidade terrestre,
desde os primórdios. E é, sem dúvida, o propulsor da melhoria
das condições de vida de todas as criaturas que já viveram e
vivem hoje neste planeta abençoado, ainda que parte desse
desenvolvimento seja aplicado de modo errado, voltado para a
destruição.
O planeta também tem sido, há milênios, vítima desse
uso contrário aos seus verdadeiros objetivos.
Agora é chegada a hora de se dar à ciência e à tecnologia
o seu devido valor, unicamente voltado ao crescimento de todas
as criaturas aqui presentes, material e espiritualmente.
Cada inovação disponível, trás no seu bojo mais do que
apenas proporcionar a melhoria da atividade humana, pois essa
melhoria inclui a possibilidade para que cada criatura, que dela
17
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se utilizar, poder aproveitar o tempo poupado, aplicado em
outras atividades de valor.
Para quem vive no presente neste planeta, ficar sem o
auxílio de um simples telefone, nos dias de hoje, um
instrumento de valor inestimável, em todos os momentos de
suas vidas é algo inimaginável.
E o computador, associado ao telefone celular, smartfone
ou tablet, vem somando novos recursos para inúmeras
atividades dos encarnados, muitas delas antes dependentes de
esforços físicos cansativos, que exigiam uma dedicação
exaustiva dos seus usuários, para se comunicar com a família e
no trabalho.
No Plano Espiritual estão disponíveis milhares de
inovações científicas e tecnológicas, as quais aos poucos estarão
sendo disponibilizadas à humanidade terrestre deste Terceiro
Milênio, à medida que as criaturas forem "entendendo" o seu
valor e a sua importância para a melhoria das condições de vida
na Terra.
Ainda que a grande maioria dos humanos não percebam,
quase todos os dias algo novo, de valor é "enviado" pelos
Mentores do Alto, para que a sociedade terrestre possa usufruir
de algo útil, que permita auxiliar suas vidas, enquanto
encarnados, do mesmo modo que os irmãos que aqui
permanecem já usufruem.
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Aos poucos essas inovações estarão fazendo parte do
cotidiano de todos, permitindo uma nova visão do viver no
planeta mais espiritualizado.
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5 - Como se Processa a Preparação e o Envio
das Inovações Científicas e Tecnológicas para os
Encarnados no Planeta Terra
Conforme já foi mencionado nesta e em outras obras
"enviadas" para os irmãos deste abençoado planeta, do lado de
cá muitas são as criaturas que se dedicam diariamente em
preparar o material que um dia será enviado e estará disponível
para a humanidade terrestre, nas áreas científicas e tecnológicas.
Todos os irmãos que vivem ou já viveram na Terra
sabem por experiência própria o quanto sempre foram
importantes essas inovações, no âmbito científico e tecnológico,
para a melhoria das condições de suas vidas, enquanto
encarnados.
E sempre são bem-vindas, pois essa é a maneira correta
para que possam evoluir, em todos os aspectos de sua existência
terrestre, abreviando sacrifícios e sofrimentos diários para o
cumprimento das suas necessidades e sua sobrevivência.
Muitas dessas inovações passam a fazer parte de suas
vidas de modo automático, sem que se dê conta delas.
Outras são introduzidas à medida que as criaturas
estejam preparadas para absorvê-las, o que muitas vezes pode
demorar algum tempo, ou até mesmo muitos anos.
Outra questão que envolve essas inovações diz respeito a
aplicação indevida que as criaturas possam dar a elas, exigindo a
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intervenção dos Mentores do Alto, orientando seu uso correto ou
até mesmo retirando-as até que sejam "compreendidas" pelos
humanos.
Mas o importante é que mais e mais recursos de valor
possam ser disseminados para a humanidade terrestre, no
momento certo para a sua correta aplicação e consequente
auxílio aos irmãos, na sua curta permanência neste orbe.
Quando uma criatura encontra alguma dificuldade para
realizar uma determinada tarefa cotidiana ou imagina um novo
uso para determinado objeto, de algum modo está colaborando
para que os Irmãos Maiores Envolvidos nessa Questão sejam
alertados, abrindo caminho para que se encontre uma solução
para essa outra dificuldade ou o novo uso para determinado
objeto.
Geralmente as criaturas envolvidas no processo
mediúnico têm um modo de vida diferente das demais, uma vez
que estão sempre "ligadas" com o Alto, mesmo que não se dê
conta disso.
Essa ligação é necessária, uma vez que é através dela que
os Irmãos das Correntes Espirituais Superiores mantém contato
permanente, enviando por intermédio delas o que for de valor e
que possa contribuir para a melhoria das condições de vida de
todos.
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Neste início do Terceiro Milênio têm havido um
aumento significativo de criaturas encarnadas que estão
"ligadas" permanentemente com o Alto, realizando tarefas de
grande valor espiritual, nas mais diversas áreas de atividade no
planeta, conforme a todo momento é noticiado pelos meios de
comunicação atuais.
Aos poucos as criaturas aqui presentes se identificarão
com seus irmãos "ligados" com o Plano Espiritual, quando
poderão usufruir dos mais diversos benefícios que o Alto
oferece a todos os que a ele se envolverem.
É esperado que até meados deste primeiro século do
Terceiro Milênio uma significativa parcela da humanidade
terrestre esteja "conectada" diuturnamente com o Alto,
usufruindo dos benefícios que o Pai Boníssimo envia a todos
seus filhos queridos.
O quadro atual, nos quatro cantos do planeta não oferece
ânimo a muitos irmãos, diante do sofrimento a que vêm sendo
submetidos há tempos. Entretanto, esse sofrimento é resultante
do modo de vida de todos, agora ou em vidas passadas, o qual
vem se transformando no aparente caos vivido por milhões de
criaturas aqui presente.
Conforme vimos afirmando, isso tudo é passageiro e em
pouco tempo estará aflorando um novo viver para os humanos,
mesmo parecendo impossível que isso possa acontecer.
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Lembre-se sempre que para dar um passo é preciso
desequilibrar o corpo, sem que isso cause um tombo, apenas
permite que se avance, não fique inerte, parado. Do mesmo
modo é a evolução, às vezes exigindo um desequilíbrio para que
se possa avançar, caminhar em frente.
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6 - A Participação das Criaturas Encarnadas no
Processo de Envio das Inovações Científicas e
Tecnológicas para a Humanidade Terrestre
O envio das inovações científicas e tecnológicas para a
humanidade terrestre envolve os irmãos desencarnados de um
lado e os encarnados de outro.
É um processo comum, que existe há milênios, quase
sempre sem a interferência das criaturas envolvidas em receber
essas informações. Esse é, na maioria das vezes, o meio
utilizado pelas Entidades Espirituais Superiores.
Em algumas situações pode haver a "participação" do
recebedor, quando se trata de criatura conhecedora do assunto
que está sendo tratado.
Muitos são os exemplos de inovações, muitas vezes
consideradas invenções, que passaram por esse processo de
envio para uma criatura encarnada, sem que estivesse envolvida
com a questão. Ou, então, enviadas para criaturas que já vinham
pensando ou até mesmo pesquisando sobre o assunto.
O importante é que, de um modo ou de outro, essas inovações
no campo científico ou tecnológico chegam até os humanos,
enviados pelas Entidades Espirituais Superiores, só depois de
terem passado por inúmeros testes e simulações importantes,
comprovando sua eficácia para uso pela humanidade terrestre.
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7 - Considerações Finais
Encerramos mais esta obra de cunho EspiritualistaCientífico, destinada ao conhecimento dos valores espirituais
que as Entidades Espirituais Superiores vêm disponibilizando,
há milênios, a todos os irmãos encarnados neste planeta
abençoado pelo Pai Altíssimo.
Esperamos que seu conteúdo seja um canal de abertura
para que o leitor entenda e aceite as maravilhas que a ciência e a
tecnologia está, a todo momento, colocando à disposição de
todos, com o objetivo primeiro de melhorar as condições de vida
de todos aqui presentes.
Esta obra foi preparada e enviada pelos Irmãos Cientistas
e Pesquisadores da Corrente Espiritual da Fraternidade do
Triângulo de Diamante, sob a coordenação do nosso querido
Irmão Roberto.

Franco Zucca

outubro de 2015
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Obra iniciada em 2014 e concluída em outubro de 2015
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Acesse o site: www.espiritualmente.com.br e conheça
todas as obras psicografadas por J. Brand e Franco Zucca,
publicadas pela Editora Agbook (www.agbook.com.br), as mais
de uma centena de mensagens espirituais de auto ajuda para os
seus momentos de meditação, os vídeos "booktrailer" e as
mensagens espirituais disponíveis no site do Youtube.com:
(www.youtube.com/user/francozucca1).

tela de abertura do site: www.espiritualmente.com.br
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Anotações:

Acesse o site: www.espiritualmente.com.br através do código
QRCode abaixo usando seu smartphone ou tablet:
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LIVROS PUBLICADOS
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