MÓDULO 3
Neste módulo o grupo aprenderá sobre A confederação das
Estrelas, sobre a Era de Peixes e a Era de Aquário

IMPORTANTE TAREFA A SER REALIZADA EM TODAS AS RUNIÕES
 A partir deste módulo, começarão a praticar a dinâmica “Estreitando
laços”. Esta dinâmica deverá ser feita na última meia hora de cada reunião
e deverá passar por todas as pessoas. O grupo escolherá qual será a
primeira pessoa a contar a história de sua vida para o grupo (estrutura
familiar, pai, mãe, irmãos; nascimento, infância, adolescência, juventude,
fatos marcantes, até os dias de hoje). A mesma pessoa pode levar mais de
uma reunião para fazer seu relato. Não há pressa! Definam um tempo no
final da reunião no qual o grupo realizará isto. Coloquem a tarefa como
item da pauta da reunião. Sugere-se que sejam levadas fotos para serem
compartilhadas. Os relatos deverão ser anotados na ata. Fazer o rodízio
dos relatos até que todos tenham feito.
1. ATIVIDADE: ASSISTIR AO VÍDEO INTRODUTÓRIO COM PEQUENAS NOTAS SOBRE OS
TEXTOS

QUE

SEGUIRÃO

NESTE

MÓDULO:

https://www.youtube.com/watch?v=MhYkq70Ri_k
AS ATIVIDADES A SEGUIR PODEM SER FEITAS EM GRUPO OU EM CASA INDIVIDUALMENTE.
2. ATIVIDADE: Assistir ao Filme e discutir “Eram os Deuses Astronautas? ”. Link
https://www.youtube.com/watch?v=6v3Q6C4uXuk
3. ATIVIDADE : Ler e comentar o texto abaixo:

TEXTO 09 - REFLEXÕES SOBRE O FILME: ERAM OS DEUSES ASTRONAUTAS
Segundo antigos teóricos, a maioria dos quais tem pesquisado o assunto por décadas, os
extraterrestres possuem conhecimento superior de ciência e engenharia e desembarcaram na
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Terra a milhares de anos, compartilhando seus conhecimentos com as primeiras civilizações e
mudando para sempre o curso da história humana. Até hoje, os pesquisadores procuram provas
para apoiar esta teoria.
Essa antiga teoria alienígena surgiu da ideia, a séculos, de que existe vida em outros
planetas, e que os seres humanos e os extraterrestres já se encontraram antes. O tema do alieninteração humana foi “empurrado para a ribalta” na década de 1960, impulsionado por uma onda
de avistamentos de ovnis e filmes populares como ¨2001: Uma Odisseia no Espaço (1968)¨. Os
programas espaciais desempenharam um papel importante neste sentido: se a humanidade
pode viajar para outros planetas, não podiam os extraterrestres visitar a Terra também?
Também em 1968, o pesquisador e escritor suíço Erich von Däniken publicou Chariots of
the Gods (Eram os Deuses Astronautas) , que se tornou um bestseller imediato. Nele, ele
estendeu a sua hipótese de que, as tecnologias e as religiões de muitas civilizações antigas foramlhes dadas por viajantes espaciais que foram recebidos como deuses. Ele é considerado por
muitos como o pai da teoria “antigos astronautas”. Desde aquela época, ele escreveu muitos
outros livros e apareceu na mídia apresentando provas físicas de suas teorias. Em 2010 ele
apareceu na série da History Channel, "Ancient Aliens".
Os tipos de provas que von Däniken cita podem ser categorizadas como segue:
A existência de estruturas e artefatos que foram encontrados, que representam um maior
conhecimento tecnológico do que se presume ter existido nos tempos que foram produzidos.
Däniken sustenta que artefatos foram produzidos por visitantes extraterrestres ou por
humanos que aprenderam o conhecimento necessário a partir deles. Estes artefatos incluem:


Os Moais da Ilha de Páscoa;



As pirâmides do Egito: Impossível de serem construídas na época em que foram feitas;



As pedras de Stonehenge: Com pedras pesando até 4 toneladas para serem
transportadas, pela distância, torna-se uma tarefa impossível na pré história;



As cidades submersas: Milhares de anos atrás os seres humanos não poderiam ter
construído essas cidades debaixo da água;



Mapa medieval conhecido como o mapa de Piri Reis: Supostamente mostra a Terra como
ela é vista do espaço;
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As linhas de Nazca no Peru: Däniken acredita que foi uma pista de pouso ou indicações
para antigas naves voadoras sendo que só podem ser vistas do alto;



As interpretações de obras da arte antiga em todo o mundo com representações de
astronautas e veículos espaciais, extraterrestres e tecnologia complexa. Däniken também
descreve os elementos que ele acredita que são similares na arte de culturas
independentes. As explicações para as origens das religiões como reações ao contato com
uma raça alienígena, incluindo interpretações do Antigo Testamento da Bíblia. De acordo
com von Däniken, o homem considerava a tecnologia dos extraterrestres como sendo
sobrenatural e os aliens como deuses. Däniken pergunta se as tradições orais e literal da
maioria das religiões contêm referências para os visitantes das estrelas e dos veículos que
trafegam pelo ar e espaço;



Os Vimanas ou veículos voadores antigos. Exemplos como: a revelação de Ezequiel no
Velho Testamento, que ele interpreta como uma descrição detalhada de pouso de uma
nave espacial com os anjos, à semelhança do homem. Moisés e Deus com "as instruções"
que Deus deu-lhe para construir a Arca da Aliança, que é considerado como um
dispositivo de comunicação com uma raça alienígena. Ló e sua família receberam ordem
de “anjos” para se abrigarem nas montanhas, devido à destruição que aconteceria na
cidade de Sodoma causada por uma bomba nuclear. A esposa de Ló, ao olhar para a
explosão nuclear, morreu paralisada;



¨Cargo cults¨, uma religião praticada por muitas tribos indígenas na interação com
culturas tecnologicamente avançadas. Durante e após a II Guerra Mundial, quando tribos
isoladas, no Pacífico Sul, confundiram soldados americanos e japoneses como deuses.
Uma vez que passaram com seus aviões nunca antes vistos nessas tribos que pensaram
que fossem seres divinos e passaram a cultuá-los.
Se os alienígenas visitaram a Terra no passado, eles poderiam fazer uma aparição no

futuro? Para antigos teóricos estrangeiros, a resposta é um sonoro sim. Eles acreditam que,
ao compartilhar suas opiniões com o mundo, eles podem ajudar a preparar as futuras
gerações para o encontro inevitável que os espera.
Fonte: http://teoriaalien.blogspot.com.br/2011/04/eram-os-deuses-astronautas.html
acesso em 20 de fevereiro de 2012

Observem as figuras/ilustrações abaixo e, em seguida, leiam as legendas.
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LEGENDA:
1) Estas pinturas de caverna remontam a aproximadamente 3.000 BC e são de Kimberley, Austrália.
Estas são pinturas mais antigas do que os aborígenes locais chamam de Wandjina.
2) Grande Pirâmide de Gizé ou simplesmente Grande Pirâmide, é a mais antiga e a maior das três
pirâmides na Necrópole de Gizé, na fronteira de El Giza, no Egito
3) O mapa de Piri Reis é um fragmento de um mapa elaborado pelo almirante, geógrafo e cartógrafo
otomano Piri Reis em Constantinopla em 1513. É o primeiro mapa conhecido do mundo real que
mostra a costa ocidental da Europa e norte da África com razoável precisão.
4) O Stonehenge é uma estrutura composta, formada por círculos concêntricos de pedras que
chegam a ter cinco metros de altura e a pesar quase cinquenta toneladas.
5) Vigas do teto - Templo de Seti I em Abydos. (Vimanas). Há pesquisas apontando a possibilidade
da imagem não ser uma referência ufológica, e sim, uma sobreposição de hieróglifos (Palimpsesto).
6) um mapa gigante ou um modelo deixado por astronautas antigos, encontram-se as linhas
famosas de Nazca de Peru. O Peru está associado à Civilização Inca . (Uma pista de aterragem para
os estrangeiros de retorno, um calendário celestial criado pela antiga civilização de Nazca colocando a criação das linhas entre 200 aC e 600 dC, usado para rituais provavelmente
relacionados à astronomia, para confirmar os ayllus ou clãs que compunham a população e para
determinar através de rituais suas funções econômicas sustentadas pela reciprocidade e
redistribuição, ou um mapa de abastecimento de água subterrânea).
7) Moais, também conhecidas como Cabeças da Ilha de Páscoa.
8) Coisa estranha encontrada em Kiev. 4.000 aC.
9) O ¨cargo cults¨, uma religião praticada por muitas tribos indígenas na interação com culturas
tecnologicamente avançadas. Durante e após a II Guerra Mundial, quando tribos isoladas, no
Pacífico Sul, confundiram soldados americanos e japonêses como deuses. Uma vez que passaram
com seus aviões nunca antes vistos nessas tribos que pensaram que fossem seres divinos e passaram
a cultuá-los.
10) As cidades submersas: Milhares de anos atrás os seres humanos não poderiam ter construído
essas cidades debaixo da água.
11) As explicações para as origens das religiões como reações ao contato com uma raça alienígena,
incluindo interpretações do Antigo Testamento da Bíblia. De acordo com von Däniken, o homem
considerava a tecnologia dos extraterrestres como sendo sobrenatural e os aliens como deuses.
Däniken pergunta se as tradições orais e literal da maioria das religiões contêm referências para os
visitantes das estrelas e dos veículos que trafegam pelo ar e espaço
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4. ATIVIDADE: Abaixo, um texto para ser lido em casa citado por Jacques nas “breves notas”
que assistiram neste módulo.

TEXTO 10 - INDÍGENAS DAS AMÉRICAS ADMITEM SUA ORIGEM NÃO
TERRESTRE

IMPORTANTE: O Objetivo da leitura deste texto é mostrar
que os antigos nativos deste planeta tinham contato direto com
vários povos extraterrestres e sabiam de sua origem. A linguagem
é própria da cultura.

RELATÓRIO DA CONFERÊNCIA SOBRE O CONHECIMENTO DAS ESTRELAS
South Dakota, 12 a 16 de junho de 1996
Por Richard Boylan
Tradução: Aloysio Carvalho
Revisão Grupo BH1 – Missão Rama

Por dez dias em junho, na Reserva Sioux Yankton, no planalto varrido pelo vento de
Dakota do Sul, aconteceu uma reunião com os líderes tribais de todo o mundo e centenas de
nativos e ouvintes euro-americanos. A ocasião era a Conferência do Conhecimento das Estrelas
e a Sun Dance (cerimônia mística indígena retratada no filme “Um homem chamado Cavalo” N.T.), convocada pelo líder espiritual da tribo Sioux Lakota, Alce em Pé (Standing Elk) em resposta
a uma visão. A visão mostrou que o conhecimento espiritual dos nativos americanos sobre as
Nações das Estrelas deveria ser compartilhado. Esta conferência também confirmou as profecias
das tribos Hopi e Lakota. Shamans espirituais das tribos das planícies (Lakota, Oglala, Dakota,
Blackfoot, Nakota) foram acompanhados por representantes das tribos do Leste (Iroquois,
Obeida, Seneca e Choctaw) e do Sudoeste (Hopi, Yaqui e Mayan). Também compareceram o
chefe Shaman e Maori da Nova Zelândia, que vieram do extremo sul do mundo, assim como um
representante do povo Sammi (Lapões), que vive acima do círculo polar ártico. Eles vieram devido
aos sinais que estão descritos em antigas profecias. Estes sinais mostraram que é chegada a hora
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de falar abertamente sobre suas quase secretas tradições orais. Estas tradições incluem a sua
origem nas estrelas, a influência dos visitantes na formação de suas culturas e suas crenças e
cerimônias espirituais, além do iminente retorno dos Povos das Estrelas.
Tão sem precedentes quanto esta reunião, o próximo passo de Alce em Pé foi a
declaração pública de desculpas a todos os anciões, dizendo que este conhecimento sagrado
“deve ser dividido com nossos irmãos das quatro direções” (todo o mundo não-nativo). Também
foram convidados peritos mundialmente famosos em questões extraterrestres. Entre estes
palestrantes estavam notáveis como o Sargento-Major da inteligência da OTAN Bob Dean, o
médico e Professor de Harvard John Mack, o autor Whitley Strieber, o Diretor Assistente do
CSETI Martin Keller, o Finlandês Rauni Kilde, Cirurgião Geral Substituto, o Professor PhD Leo
Sprinkle, o Ufólogo, psiquiatra e PhD Richard Boylan, a Professora PhD Courtney Brown, o italiano
estigmatizado Giorno Bongiovanni, o pesquisador alemão Michael Hesemann, os agentes
paranormais da CIA Dea Martin e Darrel Sims, os contatados Marilyn Carlson e Randolph Winters,
entre outros.
Este relatório é um resumo desta Conferência. Como tal, não cobrirá, necessariamente,
cada tópico ou cada orador. Pelo fato de que os nativos americanos nunca apresentaram suas
mensagens publicamente (diferentemente dos especialistas euro-americanos, que tem ampla
divulgação de seus trabalhos), este relatório se concentrará ainda mais nas revelações dos
nativos.
Alce em Pé, Guardião Lakota do Altar Nacional da Estrela de seis pontas, nos seus
comentários introdutórios, lembrou que os curandeiros tem a habilidade de comunicar com
entidades espirituais da Mãe Terra, como a Águia, o Cervo, o Coiote, e os povos das estrelas.
“Os Povos das Estrelas foram as mais importantes de todas as entidades, porque o
pensamento de outras raças, comunicando-se (ou em comunicação) com os antepassados
(indígenas), podia criar uma séria ameaça aos sistemas religiosos, à economia e ao sistema
educacional de qualquer governo. O maior medo das estruturas governamentais era o
conhecimento de que todas as formas de ‘Governo das Estrelas’ não tinham sistemas
monetários em suas organizações. Seus sistemas eram baseados em leis mentais, espirituais e
universais, sendo por demais inteligentes e espiritualizados para transgredi-las. O colapso do
sistema financeiro dentro do Governo Norte Americano e as denominações religiosas tornaram-
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se assunto de Segurança Nacional, e assim, tornou-se mais fácil transformar em ilegal a prática e
a participação do sistema de crenças Lakota/Dakota.”
Alce em Pé disse ainda que “os curandeiros Lakota/Dakota estão agora sendo instruídos
a compartilhar os conhecimentos espirituais dos Povos das Estrelas por causa da contaminação
da Mãe-Terra e a poluição do ar.”
Ele disse que, quando era criança testemunhou UFOs sobrevoando o vale próximo do rio
Missouri (bolas de luz verde quatro vezes maior que o auditório da escola local). Através de
escotilhas nos lados das naves, ele podia ver silhuetas de pessoas no seu interior. Durante um
encontro, ele conheceu um homem de 2,30 metros de altura, com roupas brancas, que
aparentava ser um caucasiano de meia idade. A sala onde ele se encontrava estava cheia de luz
e continha máquinas similares a computadores que operavam com luz e “a lei do pensamento”.
Alce em Pé falou sobre ter encontrado outro curandeiro Sioux que confirmou que esses
seres eram extraterrestres (ETs). Alguns são como formigas, com grandes olhos negros e longos
dedos nos pés e mãos. Alguns vivem lá fora no cosmos e alguns, do outro lado da Lua. Lendas
Sioux dizem que eles vieram das Plêiades, com outros vindos dos sistemas de Sírius e Órion. Ele
relatou ter recebido visitas dos ETs “Cinzas” (Grays) na Tenda do Suor1 (Swear Lodge), que trazem
mensagens e respostas a perguntas. Alce em Pé relatou ter sido visitado por um ETs com 1,6
metros de altura, pele alaranjada e grandes olhos. Ele também fez relatos sobre os Povos das
Estrelas Azuis e Verdes, e “centenas de outras raças as quais vocês não conhecem”. Ele afirmou
que “o Caminho (Jeito) das Estrelas está em cada cultura”.
Passando para um tema religioso, Alce em Pé disse que Jesus era um Homem das Estrelas.
Ele afirmou que cada um dos símbolos encontrados nos destroços de Roswell tinha dois
significados: A Lei Universal e a Lei Espiritual. Durante a apresentação subsequente, ele expôs
interpretações dos vários símbolos extraterrestres recebidos do Povo das Estrelas, que se
manifestaram durante as cerimônias da Tenda do Suor.
O próximo orador, o conselheiro espiritual Oglala, Floyd Hand, continuou no tema
religioso, falando sobre os Avatares (mestres religiosos mundiais), como Jesus, Buddha, Maomé,
e a Mulher Filhote de Búfalo Branco (estória espiritual, práticas de cura e cerimônias ensinadas
1

Cerimônia Xamânica cujo propósito é a da purificação do corpo, mente, emoções e espirito – N.R.
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aos Sioux pelas Pessoas das Estrelas). “Os Avatares são do Povo das Estrelas”. Ele disse que sete
diferentes galáxias estão representadas na Terra. “Cada tribo nativa norte-americana tem sua
raça ET (de origem)”. O Povo das Estrelas retornará no final dos anos 90. Mudanças acontecerão
quando este tempo se aproximar. O primeiro sinal será enchentes, incêndios e terremotos.
Acontecerá mundialmente uma grande seca em 1997-1999. Muitos vão passar fome. Haverá
destruição de linhas elétricas e adutoras, perda de cidades e muitas vidas. Em 1998, Mulher
Filhote de Búfalo Branco retornará para a Ilha da Tartaruga (os EUA). Há quatro profecias: a
Primeira Profecia foi o recente nascimento de um filhote de búfalo branco em um rancho branco,
o qual, eventualmente, mudou para outras cores das Quatro Nações (amarela, vermelha e
negra); a Segunda Profecia foi o nascimento de outro filhote de búfalo branco em um rancho
Sioux, mas ele morreu. “Nós não temos o direito de destruir as criaturas de quatro pernas e as
com asas para nossos propósitos”; a Terceira Profecia foi o nascimento do terceiro filhote de
búfalo branco, mas ninguém está escutando apesar do sofrimento humano e morte; a Quarta
Profecia será a visita do Povo das Estrelas a Santa Fé, Novo México (EUA). Floyd Hand incitou as
pessoas a se afastarem da confusão urbana e apurar os seus sentidos. Ele acrescentou:
“comecem plantando um jardim, dispensem a comida; será duro. Haverá um novo governo”.
Hand prevê o fim do mundo atual em 21 de janeiro de 2021.
A Anciã Paula Underwood mostrou a perspectiva Iroquois sobre a vida fora do planeta.
Ela descreveu a forma aparente de ETs. Em resposta à pergunta se podemos formar comunidade
com eles, ela respondeu que “todos aqueles que andam com duas pernas são irmãos e irmãs.
Nós viemos da unidade do Universo”. Underwood falou sobre uma tradição oral dos Iroquois de
uma mensagem telepática recebida: “nós estamos chegando”. Os anciões Iroquois responderam
mentalmente: “não venham, não estamos preparados”. O Povo das Estrelas retrucou:
“preparem-se!”
O Ancião Lakota Harry Charger debateu sobre a tradição oral dos povos Sioux. Tem havido
muitas visitas de ETs durante as cerimônias da Tenda do Suor. Charger disse que 50% dos Ets que
nós vemos são projeções mentais deles. Ele disse que a Nação das Estrelas está preocupada com
nossa destruição planetária. Ele disse que, quando garoto, estava sendo instruído por sua avó a
fazer uma bola que não “quicasse”. Mais tarde, as avós da vila se reuniram para testar a bola de
pouso suave que ele havia feito. Elas sorriram de satisfação quando ela aterrissou suavemente.

Uso restrito integrantes Missão Rama - www.missaorama.com.br -

®Missão Rama do Brasil

10

Anos mais tarde, ele percebeu que a bola de pouso suave era uma reordenação ritual de um
veículo espacial que pousou nas terras Lakotas.
O Ancião Lakota contou a lenda da origem espiritual dos Sioux. Dois batedores foram
mandados para longe da tribo, quando uma mulher jovem, bela e branco-luminosa apareceu
para eles: a Mulher Filhote de Búfalo Branco. Ela deu-lhes importantes instruções sobre as
origens deles e os ensinamentos espirituais e cerimônias para trazer de volta seu povo (deles).
Um dos batedores desejou-a e tentou aproximar-se dela eroticamente. Ele pereceu. O outro
batedor prestou atenção respeitosa e trouxe os seus ensinamentos para o povo, que tem sido
sustentado por ele. Carger disse que cada um de nós enfrenta a mesma escolha: como
reagiremos ao retorno da presença do Povo das Estrelas?
A médica finlandesa Rauni-Leena Kilde falou da experiência extraterrestre entre o Povo
Sammi (Lapões), com quem foi criada, acima do círculo ártico, na Escandinávia. O primeiro
contato de que se lembra foi quando teve um grave acidente de carro. Enquanto estava deitada,
mortalmente ferida, um pequeno ET trabalhava curando seu fígado. Mais tarde, a equipe do
hospital não conseguia entender como ela sobreviveu ao acidente. Depois, ela lembrou-se de
contatos com ETs quando era criança, vivendo com o povo Sammi. Ela relatou que há uma
mudança de atitude na Escandinávia e na União Européia quanto a contatos cósmicos. Ela tem
ouvido reações positivas aos encontros com ETs. Na Escandinávia, os assim chamados grays são
raros; mais comum são os baixinhos, ETs “anões”. Ela relata ainda que seu país faz fronteira com
a Rússia, onde cosmonautas são ameaçados de morte se falarem abertamente sobre encontros
com UFOs.
Steve Búfalo Vermelho (Lakota) falou sobre o Povo das Estrelas vindo das Plêiades. Os
Sioux creditam suas origens à Constelação das Sete Irmãs. As Plêiades tem conexão com o
Chanupa, o Cachimbo Sagrado que simboliza a união da Terra (pote de pedra) com o céu (o
graveto oco através do qual a fumaça atravessa e é enviado para o paraíso).
O líder espiritual Dakota, Chanupa Wambdi Wicasa (Homen-Cervo), surpreendeu a plateia
afirmando que o Papa atual, João Paulo II2, é um portador de Cachimbo (um guardião das
tradições dos Nativos Norte-Americanos). O Papa jejuou e participou da cerimônia da Tenda do

2

Papa à época deste relato – N.R.
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Suor com os Dakotas quando visitou o Canadá, e parabenizou os Dakotas por manter as suas
tradições e cerimônias.
Homem-Cervo interpretou um recente Agroglifo3 (Crop Circle) como contendo uma
mensagem altamente relevante. Este círculo consistia de cinco círculos concêntricos. Os
primeiros quatro círculos são como órbitas em torno de um sol central, como uma “conta”
semelhante a um planeta inserida na linha de cada órbita, exceto na terceira. O círculo externo
é uma corrente de contas muito próximas, de tamanhos variados. O círculo de colheita inteiro é
o círculo da vida. Os quatro anéis interiores são as quatro nações tradicionais da humanidade:
amarelos, vermelhos, negros e brancos. O círculo menor, próximo ao núcleo, é a raça branca. O
Espírito deu à raça branca a responsabilidade sobre o fogo. O Homem branco esqueceu sua
responsabilidade e então criou a bomba atômica. A órbita elíptica da raça branca indica que ela
está desequilibrada.
A segunda órbita é a raça negra, a qual tem responsabilidade sobre a água. Eles
esqueceram sua responsabilidade. Como resultado, as águas estão contaminadas, e isto causa
câncer.
A terceira órbita é a raça vermelha, da qual a “conta-planeta” está faltando. A raça
vermelha tinha a responsabilidade sobre a Terra. Sua “conta” está faltando porque a Nação
Vermelha ainda anda com os “Tunkashilas” (Padrinhos, guias espirituais4).
A quarta órbita é a raça amarela, cuja responsabilidade é o ar. Mas fábricas asiáticas
poluem o ar. Homem-Cervo comentou que “nós causamos estes desequilíbrios a nós mesmos. A
raça vermelha tem responsabilidade pela terra, mas nós não conseguimos cumprir por causa dos
herbicidas, chuva ácida e testes nucleares subterrâneos”. O Espírito disse ao Homem-Cervo que
as outras raças deveriam ter seguido o modo de vida da raça vermelha, mas perderam-se.
O ciclo externo são as Nações das Estrelas. “As Nações das Estrelas estão aqui para nos
ajudar”. A Terra estava desequilibrada, e está reequilibrando sua inclinação. “Nós temos que
ajudar a Terra a retornar ao seu equilíbrio. O tempo, como vocês o conhecem, está acabando,

3

A tradução literal para Crop Circle é círculo de colheita – N.R.

4

Usamos ‘padrinho’ ao invés de avô, que é a tradução literal, por julgarmos mais adequado – N.T.
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antes do que esperam. Não haverá carros ou TVs”. Ele disse que os Padrinhos ensinaram a ele
que nós estamos chegando ao fim do Quarto Mundo. Nós estamos prestes a ingressar no Quinto
Mundo (isto coincide com profecias Hopi). “Serão Nove Mundos antes de ingressarmos no
mundo espiritual”.
O Padrinho Titus, dos Hopi, Guardião das tábuas das profecias, adotou Roy Pequeno Sol.
Ele falou em favor de seu Padrinho. Ele falou de uma sequência de alinhamentos planetários no
Sistema Solar, sendo que a Terra está se movendo rumo a um plano mais poderoso para ela. Os
planetas exteriores alinham-se com os planetas próximos à Terra. “O poder dos céus desce à
Terra. A Nova Lua (16/06/96 – dia de encerramento da conferência) é uma abertura para o
Conhecimento das Estrelas. Pequeno Sol disse que a Conferência do Conhecimento das Estrelas
é como uma Roda de Medicina. Participantes dela vão irradiar-se para espalhar a informação a
outros: “Levando o Conhecimento do Povo das Estrelas e aplicando-os nas interações humanas”.
Norbert Corredor, curandeiro Lakota, foi um dos primeiros a participar da revivida “Dança
do Sol” (Sun Dance já citada anteriormente – N.R.) dos tempos modernos (vide filme “Um homem
chamado Cavalo” - N.T.). Ele considerou os atuais nativos americanos “neo-tradicionalistas”
como contaminados pelos missionários cristãos, acreditando em demônios, e maquiando leis
religiosas burocráticas. Norbert Corredor afirmou que a maioria dos nativos nas reservas acredita
na Maneira Natural da espiritualidade. Ele incentivou todos a “cultivarem Guias Espirituais para
ajudá-los no caminho da vida”. Ele aprendeu a maioria do que sabe no “Yuwipi”, cerimônia de
Chamada dos Espíritos. Ele contou que o lendário ancião Sioux, Alce Preto, teve a visão profética
da unidade racial, a ‘loja’ arco-íris como as quatro nações juntas. Ele ainda falou sobre a profecia
Hopi dos irmãos Vermelhos e Brancos trabalhando juntos.
O Ancião e Chefe Espiritual de Todo o Povo Maori de Aotearoa (Nova Zelândia), Mac
Wiremo Ruka, aceitou o convite de Alce em Pé para compartilhar as antigas verdades e profecias
de seu povo. Desde que tinha três anos de idade, o Ancião Ruka recebeu ensinamentos nas áreas
de genealogia, segredos e encantamentos dos reinos cósmico e terrestre. Em 1988 um
alinhamento estrelar especial mostrou às ‘Madrinhas’ que a hora havia chegado para tornarem
públicas as velhas histórias que tinham sido mantidas ocultas por séculos, e que o Ancião Ruka
era o escolhido para divulgá-las. O Ancião Maori relacionou as origens das estrelas a seu povo.
Em um ritual de vela acesa em movimento, ele criou, na conferência, o círculo cerimonial de doze
mulheres para falar com Espírito e criar a vibração apropriada para criar a consciência desejada.
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O Curandeiro Choctaw Pantera (Preston Scott) contou como ele foi designado a seguir o
caminho do Heyoka (mágico sagrado). Um dia, quando garoto, ele estava sendo levado à escola
por sua mãe. Uma nuvem de chuva escura veio do oeste. Sua mãe disse-lhe para correr para a
casa de sua avó. Ele correu até o jardim, na frente da casa da avó, quando um raio caiu tão perto
dele que o calor e a energia jogaram-no longe. Ele caiu em pé ainda correndo e chegou na
varanda de sua avó. Ter sido acertado por um raio é designação espiritual como “heyoka”.
Quando adulto, Pantera estava subindo uma colina quando recebeu a visão de três
Padrinhos. Disseram-lhe que fosse para o Norte, para as terras Lakota, aonde eles lhe dariam a
fundação do conhecimento espiritual para retornar ao seu povo, porque os Choctaw perderam
os seus caminhos espirituais. Agora ele está vendo a espiritualidade surgindo entre os Choctaw.
Um “Inipi” (cerimônia da Tenda do Suor) pelo (ou em comemoração a) Dançarino do Sol
foi feita pelo Pantera na noite de 15 de junho. Enquanto orávamos dentro de uma loja totalmente
escura, apareceram duas luzes com formato retangular, do tamanho de tijolos, dançando
próximas à parte superior da parede leste. Pantera comentou que aqueles eram seis espíritos
dentro da Loja5. Após a Loja, soubemos daqueles que estavam do lado de fora que, durante a
cerimônia, um UFO apareceu. Inicialmente, parecia ser um satélite, mas, então, aproximou-se,
parou e começou a evoluir em padrões geométricos de luz.
Gary Touro Sagrado, um Curandeiro Lakota, é o portador do fardo de medicina Alce. Seu
caminho espiritual foi aprofundado quando ele quase morreu numa cirurgia cerebral; ele teve
uma experiência fora do corpo, onde encontrou um velho curandeiro índio ajustando as
partículas de energia saindo dos corpos das pessoas.
Touro Sagrado disse ter visto UFOs voando perto de Bear Butte, um pico vulcânico nas
Black Hills, coração sagrado da nação Sioux. Então ele falou dos Altares das Nações das Estrelas.
São Altares, objetos, rituais sagrados mantidos por certos líderes espirituais como santuários
onde o conhecimento do Povo das Estrelas é obtido, mantido e honrado. O Ancião Lakota disse
que os Altares emitem uma luz azul para os céus, que o Povo das Estrelas pode ver como um
sinalizador.

5

Pode-se entender, neste texto, como sendo uma forma de organização, nos moldes da Lojas Maçônicas – N.R.
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Ele contou que fazia uma cerimônia para uma mulher quando um Ancião das Estrelas veio
e pousou por perto. O ET era alto, cinza e tinha grandes olhos. Touro Sagrado entoou a Canção
da Chamada, e o “Tunkashilas” (Padrinho Espiritual) entrou, tomou (N.T.: incorporou?) e segurou
o Ancião das Estrelas, o qual disse algumas coisas: A Mãe-Terra está morrendo; o planeta deles
(dos ETs) está morto, sem vida. Ele contou isso a Touro Sagrado porque os nativos americanos
tem Espírito. A Mãe-Terra vai limpar o ozônio.
Gary Touro Sagrado teve um sonho premonitório um ano atrás, em que foi para o reino
espiritual, onde fardos e cachimbos sagrados estavam juntos. Este sonho ocorreu em 23 de junho
em Greengrass, Dakota do Sul (perto da Reserva Sioux Brule). Em uma situação sem precedentes,
os três fardos sagrados foram reunidos: o Cachimbo dos Sioux, as Flechas dos Cheyenne o Chapéu
Sagrado dos Arapaho. Este acontecimento representou a realização de uma profecia sobre os
eventos que marcam o início dos mil anos de paz.
Rod Shenandoah, um curandeiro Pé-Preto/Oneida, em uma palestra simultânea às
cerimônias de Dança do Sol, falou sobre visitas do Povo das Estrelas que Wallace Alce Preto e
vários outros curandeiros, chefes e outros nativos americanos tem recebido. Ele observou que
“os índios se consideram privilegiados” quando estes contatos com as Nações das Estrelas
ocorrem. Eles consideram essas visitas como sendo eventos sagrados. Wallace Alce Preto foi
visitado por ETs quando estava em isolamento durante o “hamblechia” (jejum e busca de visão).
Em uma rodada final de ensinamentos concomitantes à Dança do Sol, Alce em Pé disse
que o Povo das Estrelas está aqui para ensinar, para favorecer o crescimento espiritual, e para
preparar-nos para enfrentar as desafiadoras mudanças pelas quais a Terra irá passar nos
próximos anos. O Povo das Estrelas são incluídos como honrados Anciões na prece reverencial
dos nativos americanos, “Mitakuye Oyasin!”(Todos os meus parentes!).
Alce em Pé falou de extraterrestres comunicando telepaticamente com índios, e que a
linguagem espiritual original dos Sioux (diferente do Lakota corrente) é uma linguagem de poucas
e obscuras palavras, designadas para estimular, e ser suplementada por completa comunicação
telepática adicional. O mesmo Povo das Estrelas que visita os Sioux também visita os Hopi. Ele
disse que o Povo das Estrelas e os índios tem o mesmo DNA. Alce em Pé observou que há grandes
notícias chegando, “mudanças rápidas, mas lentas para chegar”. Ele também comentou que o
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Povo das Estrelas tem conhecimento da Lei do Karma. Ainda, os ETs mentirosos (os poucos
renegados que tem colaborado com o governo oculto), “estão empenhados montando seu ato”.
Arvol Cavalo Olhando, o 19º guardião do Cachimbo Sagrado do Filhote de Búfalo Branco
da Nação Lakota-Dakota-Nakota, convidou para o Dia de Preces e Paz Mundial em 21/06/96,
solstício de verão. Isto foi em resposta a profecias compartilhadas por líderes espirituais e anciões
das Nações Unidas (indígenas - N.T.), que é chegada a hora da cura global através do trabalho
unido em prol da paz e harmonia mundial.
Enquanto Cavalo Olhando e os outros guardiões do fardo sagrado reuniam-se a muitos
outros em Grey Horn Butte (no Parque Nacional da Torre do Diabo, onde foi gravado Contatos
Imediatos do Terceiro Grau – N.T.), Alce em Pé e os participantes da Dança do Sol, na Reserva
Sioux Yankton, fizeram uma prática em solidariedade ao Dia Mundial de Preces e Paz Mundial.
Enquanto representantes das Quatro Nações ficaram nas entradas das quatro direções
do círculo da Dança do Sol, e os dançarinos reunidos e os participantes oravam, bem acima o
mastro central da área de danças formou-se um fino anel de nuvens cirrus6, distante do sol,
refratando em si um arco-íris circular perfeito. Apesar do vento soprar de oeste, e a outras
nuvens espalhadas moverem-se de acordo, o anel de nuvens e o arco-íris circular permaneceram
imóveis por mais de uma hora, conforme foi testemunhado por todos os presentes que olharam
para cima!
Na Bíblia o arco-íris é descrito como um sinal de aliança pacífica do Supremo, que os índios
chamam de Grande Espírito. Talvez Tunkashila estivesse indicando que podemos nos aproximar
do fim do Quarto Mundo e emergir no Quinto Mundo com esperança... [Fim do Relatório]
5. ATIVIDADE: Ler o texto 11 que se encontra logo abaixo e, após a leitura, vocês deverão
programar, para a próxima reunião, que

todos os integrantes pesquisem e levem

contribuições para fazerem um consenso sobre quem são os Guias Confederados. Deverão
saber discorrer sobre este assunto (Guias Confederados) como informação fundamental
dentro do processo de desenvolvimento da Missão Rama.

6

nuvens altas e isoladas, com textura fibrosa, em geral sem sombra própria, geralmente de cor branca e frequentemente
com brilho sedoso – N.R.
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TEXTO 11 - COMPREENDENDO QUEM SÃO OS GUIAS CONFEDERADOS
CONFEDERAÇÃO DOS MUNDOS DESTA GALAXIA – COMO SURGIU.
Texto extraído de palestras de Charlie e Sixto Paz Wells e adaptado por Cris Cavalieri.

EM TEMPOS MUITO REMOTOS, seres inteligentes de diferentes mundos e civilizações
iniciaram seus respectivos processos de desenvolvimento tecnológico, convergindo à conquista
espacial e lançaram-se ao Universo, viajando até onde seu avanço os levava. Algumas destas
civilizações cruzaram seus caminhos. Novas sociedades foram sendo descobertas e novos
vínculos foram estabelecidos. Foi a necessidade de estruturar e organizar estas relações que
levou estes povos a criar uma entidade comum que legislasse e administrasse definitivamente os
mecanismos que viabilizariam a continuidade e funcionamento efetivo das atividades de
intercâmbio: um organismo que procuraria solucionar todos os problemas como mediador e
promotor de todos os empreendimentos que consolidassem os vínculos entre estes povos.
Assim, surgiu a CONFEDERAÇÃO DE MUNDOS DA GALÁXIA, uma instituição importante
para a manutenção do ecossistema universal como fonte de continuidade e perpetuidade da
evolução.
Mas a atividade da Confederação (entidade interplanetária), além do mencionado,
promove e desenvolve projetos de proteção à vida, exploração e colonização de novos mundos,
distribuição da produção de recursos obtidos destas atividades, programas de contato com
outras civilizações e do que poderíamos chamar de um policiamento ostensivo de caráter
interplanetário, salvaguardando os filiados e preservando os mundos em vias de
desenvolvimento da interferência de civilizações alienígenas que coloquem em risco esta
harmonia.
Para tal fim a VIA LACTEA, isto é, a nossa galáxia, foi dividida em 24 setores ou quadrantes.
A abrangência e delimitação das áreas que compõem cada quadrante obedeceram a critérios
estabelecidos por razões ou motivos diferentes, como: proximidade com os centros de comando
confederado, aspectos estratégicos de prospecção e pesquisa, observação, etc...
A administração desta instituição sideral está a cargo de um CONSELHO composto por 24
representantes ou personalidades chamados de MENTORES ou ANCIÕES. Estes seres
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proeminentes dentro das sociedades a que pertencem, possuem a consideração geral por um
alto grau de sabedoria. São originários de todos os cantos da galáxia. São representantes mor
dos diversos setores ou regiões do espaço galáctico, escolhidos democraticamente para garantir
a satisfação de todas as necessidades das sociedades filiadas, zelar pelos seus direitos e manter
o cumprimento das normas estabelecidas.
A cada período as personalidades mais destacadas das sociedades extraterrestres são
convocadas a participar das eleições. O sistema funciona da seguinte forma: as comissões que
representam cada quadrante junto ao Conselho, isto é, cada grupo de sistemas, encaminha ao
Conselho da Confederação em exercício a relação de convocados para o próximo pleito. Estas
relações são elaboradas por várias instâncias que vão desde os Conselhos planetários,
alimentados pelas indicações realizadas por escolha popular, até as sugestões propostas pelas
comissões setoriais de sistemas, ou seja, pelos representantes dos quadrantes. Cumprido o prazo
do mandato, todas as comissões representantes de cada quadrante e em nome das diferentes
sociedades participantes, tomarão conhecimento da relação de nomes, incluindo os casos de
reeleição.
Este processo dura dias, pois cada comissão discutirá cada proposta, debatendo desde a
capacidade e atributos do candidato até seu comportamento social e comunitário. Em seguida
as comissões serão reunidas para uma avaliação conjunta e, finalmente, a escolha dos 24 nomes
que virão a representar a Via Lactea por mais um período será realizada. Cabe comentar aqui que
a atuação da Confederação inclui projetos para restabelecer a ordem evolutiva de um mundo ou
de determinada civilização que tenha sido lesada de alguma maneira pela intervenção de grupos
externos hoje confederados. A Confederação assumiria a realização de um programa de
reincorporação ou retorno ao seio das comunidades interplanetárias destas sociedades que,
partindo de um processo evolutivo cultural confuso, tenham que ser resgatadas do caos
formativo para uma reintegração aos valores e parâmetros orientativos em acordes com o
Propósito Superior da vida.
Isso posto, o planeta Terra, localizado no 13º quadrante, exatamente no chamado BRAÇO
DE ORION num ponto periférico da majestosa Via Láctea, se ajusta ao comentário anterior.
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Nosso pequeno mundo, chamado de MERLA pelos guias extraterrestres, que vem a
significar PLANETA AZUL, foi colonizado em tempos pré-históricos por vários grupos de
extraterrestres que hoje são confederados na sua maioria.
Motivo mais que suficiente para promover uma campanha de aproximação e resgate dos
descendentes das antigas colônias.
A Confederação identifica suas naves com o símbolo do tridente arqueado, lembrando o
tridente do deus Poseidon ou Netuno, que reinava nos mares do mundo em tempos dos antigos
gregos.
Os Guias Confederados
Têm como função orientar missões de ajuda planetária, como a Missão Rama, para
motivar o despertar da raça humana e prepara-la para um novo tempo.
Os Guias passam por um período de treinamento para compreender a forma de vida que
assistirão. Esta preparação envolve um estudo profundo da cultura-objeto, e a forma mais
adequada de chegar a estas raças. No caso concreto da terra, os instrutores se formam em uma
série de “Universidades Especiais”, onde não só se profundam sobre os conceitos da cultura
terrestre, como também estudam o mecanismo mais viável de comunicação, e que motivaria o
despertar progressivo de faculdades adormecidas no homem: a telepatia. Por isso, os Instrutores
ou Guias, apesar de já possuírem esta faculdade, foram treinados como Doutores Mentais, e
assim podem operar efetivamente em um mundo de energias mobilizadas como a terra.
ATIVIDADE: Ler o texto abaixo e responder ao que segue.
GRANDE PLANO
Do livro Um Extraterrestre na Galileia – Charlie Wells
As últimas mensagens em contato com Godar, o alienígena que me orienta desde
o início de todas estas experiências, enveredaram para eventos relacionados com a origem de
nossas religiões. Isto porque, depois de haver tido a experiência de conversar com o guardião da
caverna, chamado Joakm, numa viagem que fizéramos em agosto de 1974 até o platô de
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Marcahuasi, na Cordilheira dos Andes, muitas dúvidas e lacunas antropológicas e históricas se
haviam formado. E, até esse momento, pouco tempo me havia restado para satisfazer toda essa
enorme curiosidade. Precisava de maiores dados para unir os elos do que parecia ser uma
corrente capaz de responder grandes questões, não apenas sobre o nosso passado, mas de
esclarecer as profecias sobre o nosso futuro.
Enquanto procurava referências de livros que tratassem sobre a origem das
religiões para dar continuidade as minhas pesquisas, lembrava, claramente, das palavras do
ancião intraterreno Joakm, quando no interior da caverna nos dizia: "Este lugar em que vocês
agora se encontram está longe do platô de Marcahuasi, mas está localizado entre os picos da
cordilheira dos Andes peruanos. Aqui jaz o conhecimento esquecido do passado do mundo. Estão
aqui os registros das humanidades que dominaram este planeta há milhares de anos, sua história,
seus acertos, conquistas e erros. Nestas pranchas, encontra-se registrada a história jamais
contada do homem. Uma história que remonta aos inícios do planeta, quando a vida começava
seus primeiros movimentos. Sou, como vocês, um servo de um propósito maior. Minha existência
está devotada a um trabalho que tem por objetivo o futuro. Um futuro em que possamos
conviver em paz com o homem da superfície e em que todo o conhecimento, aqui guardado,
possa ser oferecido em benefício comum."
Quantas informações esclarecedoras jaziam nesse lugar, aguardando o momento
de dar-se a conhecer. Quantas perguntas ficariam respondidas a respeito de nossa origem dando
um basta a tantas teses e teorias. Enquanto divagava sobre tudo isso, evocava também toda a
nossa angústia daquele momento por não saber onde estávamos, perguntando diretamente a
Joakm se nos encontrávamos numa caverna, numa base subterrânea, ou o quê? Ao que o ancião
retrucou:
"Realmente vocês se encontram em um lugar especial. Podemos considerá-lo uma
base, onde a sociedade intraterrena desenvolve um trabalho conjunto com a Confederação de
Mundos da Galáxia. Embora humano no aspecto, sou terrestre em termos. A origem de minha
raça neste planeta remonta a uma época em que o proto-homem era apenas um simples
hominóide. A este período alguns na superfície o denominam de Atlante. Nesses tempos, uma
sociedade mais avançada de origem extraterrestre, ainda não confederada, chegou ao planeta
Terra com a intenção de transformá-lo no seu lar. Porém, topou com os sobreviventes de outras
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colônias extraterrestres que, em tempos ainda mais remotos, chegaram à Terra. Nosso povo
tentou ajudá-los e os incorporou à nossa sociedade, mas com o tempo, meu povo deixou de lado
certos princípios básicos que devem primar sempre e, de maneira irresponsável, tentou alterar
o rumo da natureza. Nossos cientistas, desejando melhorar as características do planeta,
perpetraram ações que modificariam a órbita da Terra. Porém, o jovem e instável planeta não
estava preparado para tão radical intervenção, vindo a reagir com total fúria contra nós. Embora
tivéssemos condições de prever, com relativa antecedência, o que estaria para ocorrer, a violenta
reação do planeta e a queda provocada de uma das luas da Terra transformou o meio ambiente
num terrível inferno, destruindo grande parte da vida que existia sobre a superfície e abalando
irremediavelmente a nossa condição de cultura. Demoramos milhares de anos para conseguir
novamente reestruturar-nos. Nossa tecnologia havia perdido sua força; nossa raça, sua
capacidade de reprodução, e pouco a pouco éramos cada vez menos e mais frágeis. Com o
tempo, fomos percebendo que estaríamos fadados a desaparecer se não tomássemos alguma
medida; assim, mais uma vez, alteramos o rumo da natureza. Por ideia de um cientista chamado
LUZBEL, escolhemos alguns hominoides e iniciamos um processo de investigação genética, com
o único propósito de transformá-los em seres compatíveis biologicamente conosco e uma futura
força de trabalho, ao mesmo tempo que procuraríamos aproveitar sua condição de fertilidade
para nossa perpetuação. Com o tempo, esta intervenção resultou na aparição de um mutante
ideal. Esta primeira criatura, que gerou o que denominamos de RAÇA AZUL, havia sido criada
com uma capacidade e estrutura física extraordinárias. Suas características lhe outorgavam uma
fantástica resistência à intempérie, aos climas quentes, ao castigo dos raios solares, ao assédio
de parasitas e às doenças, com uma inteligência apenas suficiente para ser dependente de nossos
desejos. Treinados a nos obedecer, pois seríamos seu único sustento, transformaram-se em
excelentes escravos, sempre dispostos a servir. A princípio, tudo parecia correr como planejado.
Na verdade, nossa sociedade havia vindo do espaço e tínhamos criado um proto-homem.
Estávamos tomando em nossas mãos um poder enorme, pois criáramos um ser com capacidade
de receber uma alma e com isto, incursionáramos num âmbito de leis universais extremamente
perigoso. Nosso castigo não seria somente material, mas também atrelado às leis invisíveis que
regem o Cosmos. Entre nós um, chamado SATANAEL, com alguns seguidores, cometeu o erro de
dar condições a estes seres primitivos de tomar consciência de sua identidade e de poder
aproveitar de algumas vantagens de nossa tecnologia para si. Nós estávamos em desvantagem
numérica e a possibilidade de sermos dizimados por esses seres era fácil demais. Assim, um dia,
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conseguiram descobrir que não éramos tão poderosos e muito menos imortais, percebendo
também que, além de serem um produto da nossa necessidade, continuamente
experimentávamos com suas vidas. Desta forma, fomos obrigados a expulsá-los de nossas
cidades, lançando-os de volta ao mundo do qual os havíamos extraído. Seu pecado havia sido
apenas começar a descobrir que éramos mais limitados do que eles. Mas isto não chegou a tanto.
Durante séculos procuramos reatar a relação de submetimento, o que conseguimos com alguns
grupos. Porém, desta vez com uma maior distância entre nós. Muitas de suas religiões ainda
preservam, deformadamente, os fatos que deram origem ao homem e que possibilitaram a sua
continuidade.
"Como já disse, ao longo dos tempos, nos tornamos ainda mais soberbos e
arrogantes, tentando, por inúmeras vezes, resgatar essas criaturas para o escravagismo. Até que
a Confederação de Mundos interferiu. Não era possível que se cometessem tantas
arbitrariedades contra criaturas indefesas, produto de um experimento egoísta. Assim, uma
missão, comandada por SNT-KMRA, foi enviada à Terra para colocar as coisas em ordem. Com a
presença dos confederados, nosso povo compreendeu os erros que cometeu alterando o destino
deste mundo e decidiu, como pena, permanecer aqui e colaborar ao lado da Confederação para
o resgate do desenvolvimento humano, pois parte deste caos é de nossa total responsabilidade.
Assim, sou um terrestre como vocês, embora fosse melhor dizer intraterrestre. Atualmente
somos poucos, em vista de que grande parte retornou ao nosso mundo de origem. São poucas
as cidades ou bases espalhadas pela Terra. Hoje, quase todos os nossos centros estão divididos
com os grupos da Confederação em missão na Terra, sendo que a este trabalho conjunto
chamamos de o GRANDE PLANO. Vocês vieram para este lugar porque serão parte deste
processo. Estamos preparando pessoas como vocês para que se tornem os intermediários entre
o fim de um mundo e o despertar de outro totalmente novo. Sua preparação os levará a conhecer
outros lugares como este, localizados em outras partes do mundo. Assim como seus guias que
os orientam, nós também estaremos por perto para auxiliar seu trabalho quando for necessário."
Todas estas palavras, ganharam maior espaço em minha mente, quando perguntei
ao ancião a respeito dos evangelhos, procurando saber que informações teria sobre o contido
nos mesmo, ao que Joakm declarou: "... Observa que, segundo as religiões cristã e judaica, houve
no céu uma disputa entre as diferentes hierarquias celestiais, o que fez com que anjos, agora
considerados demônios, viessem à Terra. Isto é correto se entendermos que foi uma guerra no
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espaço o que provocou a nossa chegada ao sistema solar. Os astecas acreditavam que, a cada
pôr-do-sol, os deuses travavam cruentas batalhas no céu, assim como os vedas, os egípcios e
outros povos mesopotâmicos. Tudo isto não é, pois, apenas uma lenda, mas a história
desfigurada de fatos reais. Ao perdermos o nosso lar, tivemos de vagar até a Terra e aqui
recomeçar. Dentre os livros sagrados que relatam detalhadamente tudo isto, tens vários.
Inclusive sobre o que aconteceu a seguir..."
"... Ocorreu que depois do processo de gerar o homem, o mesmo evoluiu. Com o passar do
tempo, nossa sociedade também se dividiu em facções, algumas delas violentas e outras
indiferentes. Desta forma, alguns de nossos irmãos foram banidos de nossas cidades pela sua
prepotência e por suas ideias, acabando por formar grupos ou tribos que, ao longo, se
misturaram com os primitivos. Um destes foi SEMJASA que, com mais outros tantos, tentaram
utilizar-se dos humanos para formar exércitos contra nós. Tanto que acabaram por sucumbir à
censura que nesse momento a Confederação de Mundos realizava para instaurar a ordem na
Terra. Utilizaram-se então de alguns humanos para que mediassem sua punição, mostrando que
seu erro não havia sido tão terrível. Ao longo da história, nós, ao lado da Confederação de
Mundos, temos procurado interferir no desenvolvimento da humanidade, na tentativa de fazer
com que o homem enverede por um caminho de desenvolvimento correto e coerente. Porém,
somente com o tempo percebemos estranhas e profundas mudanças em nós próprios,
ocasionadas pela ação do meio ambiente na nossa estrutura biológica. O que, por extensão, afeta
também aos humanos, pois vocês são geneticamente similares a nós, embora menos suscetíveis
tão rapidamente à ação prejudicial do ambiente..."
"... Desta forma, após a chegada de SNT-KMRA, optamos por habitar em grandes cavernas
artificialmente construídas para proteger-nos das ameaças da superfície, assim como da ação
destrutiva da energia solar, a cada dia mais violenta. A química de nossa alimentação, associada
à energia solar, junto com a nossa estrutura orgânica, passou a prejudicar totalmente nossa vida,
provocando a diminuição de nosso ciclo vital, a predisposição a doenças e a alteração de nosso
animismo, sendo vocês humanos também afetados em menor grau pelo nexo genético que existe
entre nós. Esse efeito, gradual e cumulativo, se manifestaria em vocês, diretamente, no
desenvolvimento do sentimento, do comportamento social, da longevidade e da saúde..."
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"... Assim, todas as aparições históricas são marcas de nossa intervenção. O dilúvio existiu, mas
de forma local, quando a Terra era completamente diferente e orbitava numa trajetória também
diferente ao redor do Sol. Milhares de anos separam todos estes eventos. Dilúvios houve para
diversos povos. O Huno Pachacuti dos incas, o NauiAtl dos astecas, a lenda de Manu dos indianos,
de Deucalion e Pyrrha dos gregos e até o de Ziusudra, Utnapishtim e Gilgamesh dos sumérios,
todos ocorridos com o propósito de uma purificação conforme as lendas, sendo que, na verdade,
os mesmos foram naturais, jamais provocados por nós intencionalmente..."
"... Por outro lado, o projeto de enviar um alguém estava sendo elaborado há muito tempo. O
MESSIAS tão aguardado, não somente por judeus, mas por tantas outras religiões, era essa
promessa. Através de um ser escolhido, mais humano, mais homem, mais carne, seria possível
mostrar a vocês o grande pulo que poderiam dar como sociedade se engajados em princípios
mais elevados..."
"... Um dos problemas que enfrentamos foi o incômodo politeísmo reinante no passado. Tantos
deuses jamais permitiriam que chegássemos a um ponto comum, por isso foi necessário
estruturar um plano que permitisse extrair um grupo e utilizá-lo como projeto experimental.
Assim escolhemos, dentro do grupo de estudo já existente, uma família. Se vocês lembram, a
primeira civilização mais desenvolvida culturalmente sobre a Terra foi a dos sumérios, que na
verdade resultaram em nosso primeiro projeto de desenvolvimento dirigido, mas perdemos o
controle da situação quando passaram a incorporar deuses e credos dos povos submetidos, o
que dividiu a orientação. Desta forma, somente poderíamos trabalhar melhor tendo um grupo
essencialmente monoteísta, e que a qualquer custo se mantivesse assim, pois não colocaria a
orientação direta em perigo nem permitiria interferências externas. Foi desta forma que
escolhemos dentre as famílias sumérias a de TARE, pai de Abraão. Foi com Taré que falamos e o
mandamos sair de Ur, capital dos sumérios, e depois fizemos a seleção em vista de como todos
haviam tomado esta comunicação com 'Deus'. Posteriormente, foi uma questão de ver se uma
nova hibridagem, realizada com Sara, esposa de Abraão, serviria para melhorar o processo de
desenvolvimento e orientação, tencionando gerar um grupo capaz de impressionar o restante do
mundo se desse certo. Seria importante também, preparar o cenário em que o ELEITO teria de
se desenvolver; para tanto, diversas pessoas foram contatadas e geradas para manter este
projeto vivo e ativo, além de perpetrar mudanças que viessem a favorecer a parte final do
experimento..."
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"... Foi assim que Ana, mãe de Samuel, também foi escolhida, pois Samuel seria responsável por
grandes mudanças históricas que, ao longo, permitiriam realizar experiências paralelas e medir
resultados. Inclusive, foi o caso de Ezequiel, Elias, Daniel e muitos outros..."
"... Assim pois, aquela escultura que viste em Apu é daquele que realmente identificaste. Ele é
parte de todo este projeto, mas continua sendo especial, pois vive o presente no aguardo de que
se cumpra o que foi escrito. Ele veio como o ELEITO que há de escolher, como mensageiro da
necessidade de uma mudança de consciência, porém não veio a falar para sua época, mas com
vistas ao futuro. Ele veio deixar uma charada que vararia o tempo e as distâncias, para ser
reconhecida e compreendida somente por aqueles que ele procura achar. Sua vida e obra são
um mapa. Suas palavras, um enigma. Quem souber ouvir que ouça, quem souber ver que veja..."
"... Hoje, dois mil anos depois, enfrentamos novamente com o homem o mesmo problema.
Embora na antigüidade o exagerado politeísmo fosse uma dificuldade complexa, hoje
enfrentamos um politeísmo espiritual que barra novamente o exercício de uma comunicação
clara e a existência de um relacionamento mais íntimo. A interferência provocada pelo 'bojo'
esotérico desvirtua radicalmente o conteúdo da nossa mensagem, por isso vocês estão aqui
agora..."
"... Bom, nada mais tenho a lhes dizer agora, a não ser que muito ainda lhes será revelado. Tudo
a seu tempo. Quando o tempo é chegado, os frutos amadurecem, não adianta forçar algo que
tem de ser natural. Agora voltem que o dia já vai clarear. Haverá o momento em que voltaremos
a nos encontrar e em que o livro daqueles que se vestem de branco chegará como suporte para
suas realizações. Não um documento nem apenas palavras, mas um sinal contido nas entranhas
de um discurso e nas entrelinhas de uma mensagem. Permaneçam atentos àqueles que
chegarem perto de vocês...".
Com estas palavras, o ancião Joakm havia encerrado uma das mais incríveis experiências de
nossas vidas, deixando presente uma enxurrada de elos soltos que agora precisávamos unir.
Tantos dados e informações nos haviam deixado confusos, porém um resíduo havia ficado.
De toda essa narrativa, estava claro que, aparentemente, o homem era produto de um processo
artificial de geração, fruto de uma intervenção extraterrestre. E que, pelo que entendia de tudo
isso, ao longo do curso evolutivo humano os extraterrestres vieram nos influenciando direta e
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gradualmente, com o objetivo de permitir e garantir um desenvolvimento positivo humano.
Inclusive que, dentro desse processo de intervenção, até o judaísmo, como religião e etnia,
haveria surgido como conseqüência de contatos realizados com seres de origem extraterrestre.
As diversas aparições de anjos e entidades identificadas com o próprio Deus teriam propiciado
mudanças na rotina deste povo, construindo ritos e tradições decorrentes dessas experiências.
Porém, Joakm também havia confirmado que a escultura encontrada nesse distante planeta
pertenceria realmente a Jesus, o que era simplesmente absurdo. Qual a relação de Jesus com
esses seres? Seria ele um enviado envolvido nesse projeto de orientação humana?
Precisava investigar para descobrir um elo objetivo e claro que pudesse esclarecer essas
questões. Embora Joakm fosse uma entidade estranha à nossa realidade, o que nos havia
relatado era muito louco para aceitá-lo de forma tão calma. Era importante descobrir se existiam
realmente registros históricos que pudessem atestar toda essa informação, pois assim,
realmente, teríamos condições de compreender melhor o nosso passado, apresentar
argumentos para sustentar nossas afirmações e levar o mundo a uma reflexão construtiva.
Porém, por onde começar?
Após a leitura, conversem sobre o impacto desse texto em cada integrante e respondam:
 Diante da possibilidade apresentada pelo texto, o que consideram estar ao alcance
de cada um conquistar em sua trajetória em Rama, considerando a afirmação
abaixo?
“... a este trabalho conjunto chamamos de o GRANDE PLANO. Vocês vieram para
este lugar porque serão parte deste processo. Estamos preparando pessoas como
vocês para que se tornem os intermediários entre o fim de um mundo e o despertar
de outro totalmente novo.”

ATIVIDADE: Assistir ao vídeo Unificação Conceitual - parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=3Ijer0-VU_M

Uso restrito integrantes Missão Rama - www.missaorama.com.br -

®Missão Rama do Brasil

26

Após, revejam se os conceitos que fizeram estão de acordo com o que assistiram e deixe tudo
bem atualizado na tabela dos conceitos do grupo.

GESTO CONCRETO
Respondam:
Desde que começaram a fazer parte da Missão Rama do Brasil, perceberam mudanças no
comportamento de vocês? Perceberam mudanças na forma de se relacionarem? Se sim,
quais?
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