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INTRODUÇÃO
Um dos propósitos de nossas atividades é realizar reuniões com
interessados e estagiários, onde buscamos compreender mais sobre
as informações ditas “avançadas” que envolvem autoconhecimento,
busca interior, projeção da consciência, ufologia, produções
alternativas, parapsicologia, filosofia, etc.
Este trabalho consiste basicamente em:
-Estímulo aos membros do grupo na busca do autoconhecimento;
-Fortalecer as ligações com nossos Guias, que têm interesse em
evolução integral para a humanidade (material e espiritual);
-Estimular intensivamente os trabalhos e estudos que visem uma
maior compreensão da realidade que vivemos neste plano de existência e
resgate da identidade de cada um;
-Motivar a implantação de unidades rurais, visando paz, beleza e
harmonia, com vida e alimentação mais sadias, onde sítios ecológicos
possibilitam isso e entre os membros existe uma troca geral de informações,
serviços, tecnologias, produtos e bens;
-Manter um centro de pesquisas avançadas rural, para contatos
diretos com os Guias presentes (fisico e hiperfísico) além de trabalhos
específicos visando o resgate da identidade individual e da conexão com a
fonte de vida espiritual existente em nossos corações.

Para facilitar o envolvimento dos interessados, temos cursos e
apostilas com noções fundamentais, as quais não têm número de
edições definidas, sendo elaboradas conforme a necessidade ou
interesse dos integrantes.
Em nosso livro “CONEXÃO - Uma Nova Visão da Vida”
tratamos de introduzir o leitor nos fatos de nossas experiências e
apresentamos conceitos sobre a natureza do Universo, os aspectos da
identidade manifesta e a origem das Hierarquias.
Enfim, noções fundamentais para que se possa compreender
melhor o livro seguinte, “TRANSIÇÃO PARA A NOVA TERRA”,
aprofundando o tema da presença de seres mais avançados e
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interessados na evolução da humanidade, bem como mergulhar em
todos os “meandros e bastidores” que envolvem estes estudos, que
em realidade já temos fixados dentro de nossos mais íntimos aspectos
como indivíduos em busca de nossa realidade maior.
Este conhecimento, o fato desta realidade, já existe dentro de
nós, devendo ser buscada com determinação, muito amor próprio e
por nossos semelhantes.
Caro leitor, que assim seja possibilitada a abertura de novos
acessos ao seu mundo interior, ocasionando uma maior intimidade
com a sua verdadeira identidade........" aquele imperecível indivíduo que
conseguiu se tornar algo maravilhoso em séculos de evolução, que
conseguiu aprimorar-se ao máximo para poder manifestar-se o mais
perfeitamente possível; que tomou de empréstimo vestimentas físicas
produzidas pelos elementos deste mundo: este maravilhoso indivíduo
imperecível, juntamente com as hierarquias, fizeram assim sua mais recente
obra, a mais perfeita, VOCÊ !!"

O autor
Indubitavelmente, um dos aspectos que envolvem o Grande Plano
Cósmico é:

“ATRAVÉS DO CONTATO EXTRATERRESTRE
VIR A TRANSFORMAR OS TERRESTRES EM
CIDADÃOS CÓSMICOS” ( Dr. Leo Sprinkle, profundo estudioso dos
casos de raptos de pessoas por seres de outros mundos, consultor do governo norteamericano em projetos secretos com raptados e contatados com UFOs, professor de
importantes universidades daquele país.)
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A

VISÃO

DO

ÍNTIMO

Nascida da própria VERDADE ABSOLUTA, por infindáveis tempos e sujeita
a inúmeras limitações, viaja nossa essência íntima pelos mundos materiais, no
firme propósito de realizar sua função primordial, a qual é poder retornar para “sua
casa”, "sua morada eterna", mas consciente de antes ter realizado sua Tarefa nos
níveis em que está atuando.
A “reconexão” com sua verdadeira identidade é a função básica de
todos os seres, é aquela missão fundamental que todos sentem em seus
momentos de interiorização, é o ponto de partida para a auto-realização.
Esta conexão foi prejudicada quando assumimos corpos densos para nossa
manifestação, e toda nossa luta diária consiste em caminhar, crescer, aprimorar
nossos valores, enfim, evoluir rumo a esta conexão. Mas são tantos os caminhos
nessa direção quanto são as ervas do campo, e quanto são os seres humanos,
pois esta caminhada é essencialmente individual, pessoal, vivida por cada pessoa.
Muitos irmãos do passado nos transmitiram informações sobre seus modos
de crescimento rumo ao Eu Maior, e estas "dicas" ou "ensinamentos" são como
setas a apontar rumos em meio a um enorme labirinto de possibilidades, cabendo
a cada um de nós escolher qual caminho seguir, que portas devem ser abertas e
quais devem ser fechadas, promovendo assim nosso crescimento rumo a nós
mesmos, ao resgate de nossa verdadeira identidade. Certamente estes "irmãos do
passado" foram inspirados por seres mais avançados ou pela própria Divindade ou
O Profundo, quando deixaram seus relatos, cartas, pergaminhos, livros,
ensinamentos e exemplos para que todas as gerações tivessem acesso ao
caminho mais adequado no seu retorno ao Divino. Assim também foram
originadas as religiões, seitas, filosofias, etc.
Para que possamos compreender como poderemos ter outra identidade,
vamos exemplificar do seguinte modo:
Imaginemos um maravilhoso ser conhecido de todos, o Mestre Jesus! Nós
conhecemos pela história a sua identidade manifesta de Jesus de Nazaré, que
viveu há 2000 anos, mas Ele já era um Ser altamente evoluído antes de Sua vinda
até aqui, identidade esta que era chamada pelos profetas como "Cristo". Então,
quando Jesus estabeleceu uma conexão com o Cristo Interno, foi resgatada sua
Verdadeira Identidade, e sua missão foi estabelecida em nosso mundo.
É claro que este exemplo é só ilustrativo, mas devemos transferir esta
noção para nossas próprias vidas. Todos nós temos uma identidade que
desconhecemos, e que é nossa REAL IDENTIDADE ETERNA, é o máximo que
nosso Eu Interno cresceu e evoluiu em todos os tempos. Esta "Identidade",
possivelmente já está estabelecida em alguma sociedade, hierarquia ou grupo
maior, e aqui manifestou-se numa personalidade para efetuar alguma parcela de
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um plano. Pode ser uma grande ou pequena Tarefa visto pelos olhos do ego
terrestre, mas seguramente é uma tarefa imprescindível visto aos olhos do seu
grupo ou hierarquia.
Cabe agora realizarmos a união com nosso Eu para clarear, discernir qual
tarefa a ser executada; mesmo que seja algo simples aos nossos olhos, como
falar da continuidade da vida, de outros planos de manifestação, de humanos
extraterrestres, escrever ou construir algo relativo a estes temas, ou apenas "levar
algum objeto ou pessoa a determinado local em determinado tempo". Não importa
agora o que seja, pois quando for revelada internamente -- junto à reconexão
com nosso mais íntimo Eu -- virá envolta com a energia necessária trazendonos a um estado de certeza e regozijo espiritual que nossa vida tomará uma nova
intensidade imediatamente, um novo tom, um novo aroma. Esta tarefa deverá ser
executada, pois somente assim nosso íntimo será preenchido de satisfação e paz,
pois este é o compromisso que nosso Eu (Verdadeira Identidade) assumiu com as
hierarquias e seus semelhantes, e a Liberação não virá até que este "pacto" esteja
realizado conforme dita o referido "Plano" ao qual estamos inseridos. Isto tudo
estará envolto por um supremo prazer íntimo, e o possível peso ou sofrimento que
podem até existir, serão pequenos perante a luz do contato interior com nosso Eu
e a nossa Fraternidade ou Hierarquia.
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O RESGATE DA VERDADEIRA IDENTIDADE
Esta busca íntima pode ser por infindáveis caminhos, mas daremos
algumas "dicas" sobre os processos que aprendemos nestes 40 anos de contatos
com Irmãos Extraterrestres que atuam para promover o crescimento do ser
humano. Talvez algum destes elementos citados sirvam para abrir alguma porta
ou janela na mente de cada um, e assim ser transposta mais uma etapa de sua
caminhada individual. Se isso ocorrer com uma pessoa, já teremos realizado os
propósitos desta humilde contribuição.

Nesta ilustração poderemos entender um pouco mais sobre nossa
situação atual em relação às múltiplas manifestações existentes ou da
"realidade que se esconde de nossa atual concepção".
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O símbolo do SOL
corresponde à essência eterna, a que alimenta
a vida de toda manifestação. Podemos ver que ela está presente com a mesma
intensidade em todos os locais do chamado "mundo das formas", sendo mais
ampla e abrangente no "mundo divino". Toda manifestação tem esta essência,
desde uma rocha até as plantas, animais e humanos. É ela que provê a
consciência para que determinada manifestação ocorra, e, quando retirada, a
forma se dissipa. Um exemplo bem compreensível é o que compara estes
"pequenos sóis", com o reflexo de um grande sol em inúmeras gotículas de água.
Todas as gotas são manifestações e que refletem em si mesmas o mesmo SOL.
Nas literaturas védicas da Índia antiga, este SOL era denominado por Brahman ou
Deus, e seus reflexos no mundo chamado de PARAMATMA ou Superalma, uma
energia totalmente transcendente. Seria a essência divina da criação, um átomo
de substância que dá a vida no mundo das formas. A partir do momento que este
átomo de energia se retira da forma, ela deixa de existir como era.
Este PARAMATMA seria uma partícula "menor que a milésima parte da
ponta de um fio de cabelo" como se afirma nos Puranas Indianos - que seria a
consciência do Absoluto ou do Profundo, manifesto no mundo das formas - e
estaria envolto por uma forma sublime e muito superior à forma física que
denominam por ATMA ou "nossa verdadeira identidade", ou como afirmam
algumas literaturas "o Eu Superior" ou "Alma".
O ATMA ou Eu Superior, é a consciência de determinada manifestação, e
em seu momento atual seria o resultado de inúmeras experiências vividas em
várias formas de vida.
Portanto, o Eu Superior, ou como preferimos chamar, "VERDADEIRA
IDENTIDADE", seria o que cada indivíduo conseguiu se tornar após inúmeras
vidas; é o máximo que conseguimos ser até o dia de hoje. Isso não quer dizer que
manifestamos nesta forma física atual e temporária o melhor de nós, somente que
temos condições e poderíamos dedicar algum esforço para atingir esta nossa
consciência mais ampla, o Eu Superior, e assim realizar conscientemente o
propósito de nossa vida.
Esta atual consciência transitória e temporária (com nome, família,
nacionalidade, etc.), denominada por EGO, que seria como a nossa
"personalidade atual", construída desde nosso nascimento com conceitos,
normas, costumes e sonhos desta época. Como seres humanos, certamente já
tivemos vários Egos, em variadas épocas da civilização, e em todas elas vivemos
momentos como o fazemos hoje nesta atual sociedade. Poderemos ter
vislumbrado conscientemente nosso ATMA em algumas destas vidas, e até
mesmo dedicado ações para cumprir determinadas metas ditadas por esta nossa
consciência superior. E quanto maior o tempo que dedicamos a esta Identidade
Superior, mais íntimos e UNOS iremos nos tornando, no rumo à eternidade da
nossa evolução e da auto-realização.
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Afirmam os seres que mantemos contato que, há milhares de anos, quando
do início da colonização deste planeta, ocorreu um inesperado "acidente solar",
muito intenso, rápido e poderoso, que enviou ondas eletromagnéticas muito fortes
por todo o Sistema Solar, provocando um desequilíbrio sério no corpo etérico
(corpo eletrônico) de todos os humanos que estavam na superfície. Este acidente
criou um bloqueio entre nossa consciência de EGO para com a VERDADEIRA
IDENTIDADE. E por milhares de anos temos sido visitados por estes seres que
buscam através de intervenções e contatos, restabelecer este canal de contato,
representado na figura pelo símbolo
e inclusive afirmam já haver a
possibilidade desta reconexão, bastando que se tenha uma ação constante e
dedicada para superá-la.
Em nossa situação atual estamos desconectados do que ocorre em outros
planos da manifestação da vida, a nível de consciência concreta. Mas em alguns
casos podemos ter contato com esta nossa verdadeira identidade através de
interferências e informações obtidas destes “irmãos maiores”, que atuam num
serviço de auxílio e tutoramento da humanidade. Eles podem realizar alguns
canais temporários e ter acesso aos níveis mais avançados ou superiores, e trazer
elementos que nos auxiliem a realizar esta reconexão tão almejada.
COORDENANDO tudo isso estaria a chamada Grande Fraternidade
Branca, formada por seres de alta evolução e ampla consciência sobre a criação
como um todo, pois sua compreensão e discernimento são tão grandes que
provocam verdadeiros "clarões" e "lampejos" em nossa mente quando em contato
de qualquer nível com eles. Nesta Fraternidade participam grandes seres que
seriam o Governo Oculto Positivo no Planeta, que organiza e monitora todas as
ações que buscam levar o ser humano terrestre a um nível superior de
compreensão e evolução. Seriam como verdadeiros Obreiros do Profundo, um
canal direto com o Absoluto, verdadeiros mestres de sabedoria que de tempos em
tempos se manifestam em nossa realidade para interferir diretamente nos
momentos cruciais de nosso processo evolutivo.
Isso não quer dizer que estes maravilhosos seres estejam longe de nós,
pelo contrário, por dominarem completamente a matéria, podem ter consciência
ou se manifestarem em qualquer local e a qualquer hora, estando inclusive
habitando de tempos em tempos alguma base confederada nos subterrâneos,
florestas, montanhas ou fundos dos mares de "nosso" mundo.
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Este Governo Oculto do Mundo monitora, sem interferir diretamente em
nossas ações e atitudes, num processo bastante amplo denominado por "Grande
Plano" ou “Plano Cósmico”. É dada a possibilidade de conduzir nossas vidas e
sociedades pelos próprios rumos que determinarmos convenientes, semeando e
colhendo todas as possibilidades que se apresentarem.
O contato consciente com esta Hierarquia é incluído no Grande Plano,
como o momento da consagração ou INICIAÇÃO nestes chamados
"mistérios" da estrutura e evolução dos mundos e dos seres humanos.
Momento esse que não é determinado pelo indivíduo ser ou não um santo
ou exemplo a ser seguido, no que tange as estruturas sociais de cada povo, mas
sim por um processo inequívoco de sutilização das percepções, uma tomada de
consciência, derivado de uma dedicação íntima e imutável a serviço dos
desígnios deste Grande Plano.
Devemos sempre ter claro que as opções são dadas a todos, ao modo que
é entendida por cada um, e as determinações das opções também já foram
tomadas. O momento é de fazer esta opção ir tomando forma em nossos
mundos internos e aos poucos ir refletindo ao nosso redor.
Uma mensagem nos foi enviada há muitos anos e que trata da verdadeira
condição do que eles denominam por HUMANO:

"Se existem anjos, que continuem sendo,
Se existem santos, louvados sejam,
Porém, se existem Homens Humanos,
Que o Supremo Ser os proteja,
Pois estes nunca serão
Anjos, demônios ou santos." Paulo Kronemberger
Assim vemos que o CONTATO (tanto interior como direto fisicamente ou
hiperfísico) é parte importante do processo de Resgate da Verdadeira Identidade,
e pode dar-se de várias formas, como num sonho consciente, em projeção
extrafísica, Xendras, materializações ou fisicamente, mas um elemento é
peculiar, a CERTEZA deste fato e a posterior ENTREGA INDIVIDUAL a serviço
do Grande Plano.
Este indivíduo jamais será o mesmo, sua vida tomará um impulso em que
alguns anos se parecerão vidas de aprendizado, quão intensas são as
modificações íntimas derivadas de tal encontro.
Uma coisa também deve ficar clara, este contato é o início de muitos outros
(os quais dependerão de nosso esforço, persistência, disciplina e determinação);
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assim como todo contato é benéfico e bem dosado, tal qual a medida oferecida
pelo indivíduo, por mais estranho que possa parecer em nosso cotidiano, e pelas
possíveis perturbações, angústias, dúvidas e incertezas que possam ocorrer
posteriormente. Por esta razão que somos sempre aconselhados a trabalhar em
grupo, onde existe uma maior possibilidade de constante auxílio mútuo e o
fortalecimento dos propósitos.
Este processo é progressivo e tem seu passo medido pela assimilação do
indivíduo e consequente ampliação de sua consciência.
Sendo assim, escolhemos realizar este processo no meio rural por
compreendermos ter maiores condições de sucesso. Aqui não entraremos em
maiores detalhamentos de nosso projeto das Estações Rurais Sustentáveis, mas
colocamos a seguir a ilustração do projeto, para poder melhor organizar as
atividades desenvolvidas grupalmente e individualmente, seguindo os conselhos
dos Guias que orientaram esta etapa do Projeto.
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A SOCIEDADE DO FUTURO – Vida confortável e Rural
ATUAL

FASE TRANSITÓRIA

ESTAÇÕES RURAIS

COMPETITIVA

COMUNITÁRIA

COOPERATIVA

-EGOISTA
-INDIVIDUALISTA
-PODER PARA POUCOS
-CONSUMISMO
-VIDA ILUSÓRIA
-CIDADES/ESTADOS

- PARTILHA TOTAL
- COMUNISTA
- PODER COMUM
- USO DO ESSENCIAL
- VIDA DESMOTIVADA
- COMUNIDADES

- PARTILHA DO NECESSÁRIO
- SOLIDÁRIA
- PODER DOS INDIVÍDUOS
- BENS COLETIVOS e INDIV.
- VIDA COM SENTIDO/METAS
- AGRUPAMENTOS SUSTENT.

Colocamos agora algumas reflexões que
importantes de serem realizadas neste momento.

consideramos

CONTATOS COM SERES DE OUTROS MUNDOS
Uma das questões mais intrigantes da ufologia se relaciona com os
contatos programados com UFOs ou com seus tripulantes. Muitos
pesquisadores consideram um absurdo irrealizável, enquanto outros não só
acreditam nesta possibilidade como também já tiveram experiências do
gênero. A primeira vez que se ouviu falar em contato programado e contatos
de 5º grau foi em meados dos anos 50, quando dois irmãos argentinos, Jorge e
Napy Duclout, estavam entrando em contato com um “ser espiritual” o qual
marcou um encontro e a imprensa esteve presente (foi feito um livro sobre o
caso “Los Platos Voladores”). Realmente, na noite marcada, o OVNI veio e
passou rápido, dando uma pane geral em toda a eletricidade de Buenos Aires.
Foi tudo amplamente registrado e divulgado, inclusive pela revista “O
CRUZEIRO’ no Brasil. Ambos eram sensitivos e seu primeiro contato deu-se
no ano de1952. Casos semelhantes ocorreram em muitos lugares no mundo,
entre eles, Eugênio Siracusa da Itália, Irmãos Paz Wells do Perú, Eduard
Meier da Suíça, Beatos ligados às aparições marianas em todo o globo, e
contatados espalhados por todos os quadrantes de nosso mundo.
Existe um controle total da situação por parte dos “seres”, e sempre
demonstram trabalhar dentro de algum plano pré-elaborado ou Grande Plano.
Todos os contatados afirmam não poder controlar as situações do contato, e
que a programação de datas provém dos “seres”, sendo “eles” que
“programam” qualquer tipo de contato conosco. Assim muitos sensitivos
empreendem uma busca por datas e horas de aparições, para que outras
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testemunhas também possam participar, mas normalmente ou na maior parte
dos casos, estes sensitivos acabam por mistificar seu contato induzindo
“datas” em seus contatos, as quais não foram afirmadas pelos “seres”. Isso é
bastante comum, principalmente quando ocorrem contatos com pessoas ou
grupos e posteriormente estes indivíduos desejam ardentemente voltar a
estabelecer uma ligação maior, comumente induzidos por pressão de
familiares ou da opinião pública, o que acaba por destruir qualquer vínculo
que aquela pessoa poderia ainda ter com tais “seres”.
Contatos programados existem sim, são fatos comprovados, mas nunca
deveremos nos esquecer que não somos nós quem programamos tais
experiências, nós somos “a experiência” e não os “cientistas” que a estão
realizando, em outras palavras, não busquemos marcar um contato
programado, e sim, tratemos de nos aperfeiçoar mais, aprimorar nossos
valores humanitários e ecológicos (como afirmam os “seres” na maioria dos
contatos), pois no momento certo iniciaremos a estabelecer um vínculo com as
“hierarquias” e depois participar de uma experiência de contato programado.
Existe uma máxima em nossa cultura que diz “quando o discípulo está
pronto, o mestre aparece”, ou então a frase clássica dos Guias da Misão
Rahma afirmando “ENCONTREM-SE E NOS ENCONTRARÃO” numa
visão holística poderemos entender uma mecânica que existe por trás de tal
afirmação, na qual fica claro quando das declarações de extraterrestres para
abduzidos quando afirmam que estudam aquela pessoa desde sua infância,
indo mais longe ainda, dizendo que cada pessoa da Terra é monitorada por
estas “hierarquias”. Portanto, mesmo que nossa meta não seja religiosa nem
filosófica, mas somente científica, busquemos seguir as instruções deixadas
por esses “seres” através de contatados sérios, e verificaremos com certeza
que “quando estivermos cumprindo certa porcentagem de nosso papel no
contexto terrestre” aqueles
que dizem nos observar, “certamente
aparecerão” para dar continuidade no processo de abertura de novos canais de
compreensão em nossas mentes, processo este que em inúmeros contatos pelo
mundo, os Ets afirmam estarem empreendendo. Resta à cada um de nós julgar
se isso tudo é benéfico para nós, ou estamos sendo conduzidos como gado “ou
ovelhas” como dizem por aí...
ESTAÇÕES RURAIS SUSTENTÁVEIS
Consiste em uma Unidade Rural onde se vive do
trabalho diversificado, são realizados cursos, estágios e treinamentos
para outros grupos interessados em “retornar para o campo” e são
feitas pesquisas de temas avançados principalmente os associados ao
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contato com Hierarquias Extraterrestres que já estabeleceram contato
conosco há mais de 40 anos.
O necessário, na realidade, é que uma só pessoa se
dirija para um destes “locais especiais” e lá, tranquilamente, comece a
conviver com aqueles que já estão por lá faz tempo (plantas, animais,
céu estrelado, sol, fogueira, vento, nuvens, paisagens, água pura, etc)
e aos poucos ir melhorando os acessos à água, plantar caoticamente
e sem agrotóxicos mudas nativas e frutíferas, bem como coníferas e
árvores energéticas; organizar a propriedade toda visando beleza e
equilíbrio com a natureza; plantar cogumelos para uma renda extra e
aos poucos colocar as colméias, a horta adubada com “minhocas
vivas” que já se encarregarão de adubar o solo e revolvê-lo para
arejamento natural, e assim por diante, buscando respeitar o ambiente
e tomar providências para evitar o desmatamento, erosão, lixiviação
dos solos, etc...
Esta pessoa aos poucos estará integrada com o local e não vão
demorar para vir outros interessados em conhecer sua experiência e
fazer estágios e se prepararem para conseguir um sitio vizinho e
implantar sua UNIDADE também, e com o tempo (bem curto por sinal)
um bom grupo de amigos estarão residindo próximos, tendo sua vida
independentemente uns dos outros, mas unidos por ideais maiores.
Basta uma terra pequena, com água nascente ou riacho para os
peixes, que isso tudo, em poucos meses poderá abrigar uma
instalação coletiva (biblioteca, oficina, sala de reuniões, etc).
Neste tempo, o Pioneiro já terá implantado as demais estruturas
necessárias para a conclusão do projeto e o grupo aos poucos
também, vai se definindo dentro das individualidades que o compõe, e
cada um vai fazendo sua parte.
Mas quem vai compor estas equipes?? Serão os mais sensíveis a esta
problemática; não serão os “expoentes da raça humana” pois estes
estarão ocupados com outras coisas; mas pessoas chamadas
internamente a essa responsabilidade pois alguém tem de enfrentar as
dificuldades todas e buscar abrir os caminhos para que os ELOS entre
dois tempos, entre dois seres humanos, entre duas ciências,
aconteçam no plano material, pois estamos vivendo os primeiros
sinais de uma Civilização Interplanetária na Terra.
Desta Estação RURAL sairão eventos ufológicos
relacionados ao III Milênio, treinamentos e formação de artesãos,
pequenas agroindústrias, novos grupos que formarão outras áreas no
país, livros, periódicos, vídeos, enfim, tudo que faça crescer a
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proposta inicial. O Objetivo Básico, CENTRAL, de nosso trabalho é
RE-ESTABELECER O CONTATO COM NOSSAS ORIGENS, e um
dos instrumentos para se conseguir as condições pessoais externas e
internas para a vivência desta experiência é a implantação deste
projeto, que tudo o mais virá por acréscimo em relação a esse esforço.
Estamos comprometidos com o GRANDE REENCONTRO,
temos nossa parte a efetivar com todo este processo de contato. Esta
é a etapa mais importante e delicada de nosso trabalho executado
nestes últimos anos, pois compõe a 3º etapa do processo de
CONTATO; vamos nos unir, fortalecer nossos ideais e sonhos mais
íntimos.
Bem amigos, no momento é o que temos a passar neste
Caderno de Estudos Avançados. Em números posteriores vamos
aprofundar o assunto no cumprimento de nosso propósito junto aos
nossos Guias, e desejamos a todos muita paz interior e que todas as
suas buscas se concretizem em realizações profundas.
Nossas saudações. Emmanuel Sanchez (Itza-Rim)
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