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Prefácio
É bem incomum encontrar um livro que tenha o poder de mudar vidas, mas é muito mais
extraordinário encontrar uma obra que tem o potencial de impactar a história da humanidade.
Há quase quarenta anos atrás, antes de existir um movimento ambiental, uma mulher corajosa
escreveu um livro muito provocativo e controverso que mudou o curso da história. Primavera
Silenciosa de Rachel Carson, gerou uma conscientização mundial sobre os perigos da poluição
ambiental e estimulou uma resposta ativista que perdura até o dia de hoje. Dentre as primeiras
pessoas a declarar publicamente que o uso de pesticidas e toxinas químicas era uma ameaça à
toda vida, Carson foi ridicularizada e difamada a princípio, mesmo por muitos de seus pares, mas
por fim foi considerada uma das vozes mais importantes do século 20. Primavera Silenciosa
ainda é amplamente considerada como o pilar do ambientalismo.
Hoje, antes de existir uma conscientização pública prevalente sobre uma incursão extraterrestre
em andamento em nosso meio, um homem igualmente corajoso – um professor espiritual
previamente oculto – dá um passo à frente trazendo um comunicado extraordinário e
perturbador originado além da nossa esfera planetária. Com Os Aliados da Humanidade,
Marshall Vian Summers é o primeiro líder espiritual de nosso tempo a declarar inequivocamente
que a presença não-solicitada e as ações clandestinas de nossos “visitantes” extraterrestres
constituem uma profunda ameaça à liberdade humana.
Embora a princípio, semelhante como ocorreu com Carson, Summers certamente encontrará
escárnio e descrédito, ele pode por fim ser reconhecido como uma das vozes mais importantes do
mundo nos campos da inteligência extraterrestre, espiritualidade humana e evolução da
consciência. Semelhantemente, Os Aliados da Humanidade podem se revelar fundamentais em
garantir o próprio futuro da nossa espécie – não somente nos despertando para os profundos
desafios de uma invasão alienígena silenciosa, mas também acendendo um movimento sem
precedentes de resistência e capacitação.
Embora as circunstâncias da origem deste material explosivamente controverso possa ser algo
problemático para algumas pessoas, a perspectiva que ele representa e a mensagem urgente que
ele transmite exige a nossa mais profunda consideração e resposta resoluta. Aqui todos nós
estamos plausivelmente confrontados com a afirmação de que o aparecimento cada vez maior de
OVNIs e outros fenômenos relacionados são sintomáticos de nada menos do que uma
intervenção sutil, e sem oposição por enquanto, por forças extraterrestres que buscam explorar
os recursos da Terra inteiramente para o benefício delas mesmas.
Como reagimos a uma afirmação tão perturbadora e ultrajante? Devemos ignorá-la ou descartála sem reflexão, assim como muitos dos depreciadores de Carson fizeram? Ou devemos investigála e tentar entender exatamente o que está sendo oferecido aqui?
Se nós escolhermos investigar e entender, eis o que encontraremos: uma revisão aprofundada das
décadas recentes de pesquisa mundial sobre a atividade ufológica e outros fenômenos
aparentemente extraterrestres (por exemplo, abduções e implantes alienígenas, mutilações
animais, e mesmo “possessões” psicológicas) dão ampla evidência para a perspectiva dos Aliados;
de fato, a informação contida nos discursos dos Aliados esclarece incrivelmente as questões que

têm confundido pesquisadores por anos, explicando muitas evidências misteriosas mas
persistentes.
Uma vez que tivermos investigado estes assuntos e tivermos satisfeito a nós mesmos de que a
mensagem dos Aliados não é somente plausível mas convincente, e depois disso? As nossas
considerações levarão inevitavelmente à conclusão inescapável de que o nosso predicamento hoje
tem profundos paralelos com a incursão da “civilização” europeia nas Américas começando no
século 15, quando os povos indígenas não foram capazes de compreender e reagir
adequadamente à complexidade e ao perigo das forças visitando suas costas. Os “visitantes”
vieram em nome de Deus, exibindo tecnologia impressionante, e alegando oferecer um modo de
vida mais avançado e mais civilizado. (É importante notar que os invasores europeus não eram o
“mal encarnado” mas meramente oportunistas, deixando para trás um legado de devastação não
intencional).
Eis a questão: a violação radical e de ampla escala das liberdades fundamentais que os nativos
americanos experimentaram subsequentemente – incluindo a rápida dizimação de sua população
– é não somente uma tragédia humana monumental, mas também uma lição para a nossa
situação atual. Desta vez, todos nós somos o povo nativo deste mundo, e a menos que possamos
reunir coletivamente uma reação mais criativa e unificada, nós podemos sofrer um destino
similar. É precisamente este entendimento que Os Aliados da Humanidade geram.
No entanto, este é um livro que pode mudar vidas, pois ele ativa um chamado interior profundo
que nos lembra do nosso propósito em estarmos vivos neste momento na história da
humanidade e nos coloca cara a cara com nada menos do que o nosso destino. Aqui nós somos
confrontados com a descoberta mais desconfortável de todas: o próprio futuro da humanidade
pode muito bem depender de como nós respondemos a esta mensagem.
Ao passo que Os Aliados da Humanidade é profundamente cauteloso, não existe estimulação de
medo ou de desgraça e tristeza aqui. Ao invés disso, a mensagem oferece uma esperança
extraordinária naquela que agora é uma situação muito perigosa e difícil. A intenção óbvia é de
preservar e fortalecer a liberdade humana, e catalizar uma resposta pessoal e coletiva com
respeito à intervenção alienígena.
De forma adequada, a própria Rachel Carson uma vez identificou profeticamente o próprio
problema que impede a nossa habilidade de responder a esta crise atual: “nós ainda não
amadurecemos o bastante”, ela disse, “para pensar em nós mesmos como somente uma
pequeníssima parte de um universo vasto e incrível”. Claramente há muito tempo nós precisamos
de um novo entendimento de nós mesmos, de nosso lugar no cosmos, e da vida na Comunidade
Maior (o universo físico e espiritual no qual estamos agora emergindo). Felizmente, Os Aliados
da Humanidade serve como uma porta de entrada para um conjunto surpreendentemente
substancial de ensinamentos e práticas espirituais que promete inculcar a necessária maturidade
como espécie, com uma perspectiva que não é terrena nem antropocêntrica, mas sim enraizada
em tradições mais antigas, mais profundas e mais universais.
Por fim, a mensagem de Os Aliados da Humanidade desafia quase todas as nossas noções
fundamentais da realidade, ao mesmo tempo em que nos dá a maior das nossas oportunidades de
progresso e o maior de nossos desafios de sobrevivência. Ao passo que a crise atual ameaça a
nossa auto-determinação como espécie, ela também pode prover uma fundação muito necessária

sobre a qual trazer união para a raça humana – uma quase impossibilidade sem este contexto
maior. Com a perspectiva oferecida em Os Aliados da Humanidade e o conjunto maior de
ensinamentos representados por Summers, nós recebemos tanto o imperativo como a inspiração
para nos unir em um entendimento mais profundo a fim de servir a contínua evolução da
humanidade.
***
Em seu relatório para a Time Magazine, na revisão das 100 vozes mais influenciais do século 20,
Peter Mattheisen escreveu sobre Rachel Carson, “Antes de existir um movimento ambiental,
havia uma brava mulher e seu livro muito corajoso”. Dentro de alguns anos, poderemos também
dizer sobre Marshall Vian Summers: antes de existir um movimento de liberdade humana para
resistir a Intervenção extraterrestre, havia um bravo homem e sua mensagem muito corajosa, Os
Aliados da Humanidade. Desta vez, que a nossa resposta seja mais rápida, mais decisiva e mais
unida.
—Michael Brownlee, Jornalista.

Nota aos leitores
Os Aliados da Humanidade está sendo apresentado para preparar as pessoas para toda uma nova
realidade que em grande parte é oculta e não reconhecida no mundo hoje. Ele provê uma nova
perspectiva que capacita as pessoas a enfrentar o maior desafio e oportunidade que nós, como
raça, já encontramos. Os Relatórios dos Aliados contém um número de afirmações críticas, se
não alarmantes, sobre a crescente intervenção e integração extraterrestre para dentro da raça
humana e sobre as atividades e agenda oculta dos extraterrestres. O propósito dos Relatórios dos
Aliados não é prover evidências físicas sobre a realidade da visitação extraterrestre em nosso
mundo, o que já é bem documentado em muitos outros livros e jornais de pesquisa excelentes
sobre o assunto. O propósito dos Relatórios dos Aliados é endereçar as implicações dramáticas e
de longo alcance deste fenômeno, desafiar as nossas tendências e suposições humanas a respeito
disto e alertar a família humana para o grande limiar que agora enfrentamos. Os Relatórios
provém um vislumbre da realidade da vida inteligente no universo e o que o Contato vai
significar na verdade. Para muitos leitores, o que é revelado em Os Aliados da Humanidade será
inteiramente novo. Para outros, será uma confirmação de coisas que há muito tempo eles
sentiam e sabiam.
Embora este livro forneça uma mensagem urgente, ele também trata sobre o mover em direção a
uma consciência mais elevada chamada de “Conhecimento”, que inclui uma maior habilidade
telepática entre pessoas e entre raças. À luz disto, os Relatórios dos Aliados foram transmitidos
para o autor a partir de um grupo multi-racial de extraterrestres que referem a si mesmos como
os “Aliados da Humanidade”. Eles se descrevem como seres físicos de outros mundos que se
reuníram em nosso sistema solar próximo à Terra com o propósito de observar as comunicações
e atividades daquelas raças alienígenas que estão aqui em nosso mundo interferindo nos assuntos
humanos. Eles enfatizam que eles mesmos não estão presentes fisicamente em nosso mundo e
estão provendo a sabedoria necessária, não tecnologia ou interferência.
Os Relatórios dos Aliados foram dados ao autor ao longo de um ano. Eles oferecem perspectiva e
visão em um assunto complexo que, apesar de décadas de evidências crescentes, continua a
confundir pesquisadores. Contudo esta perspectiva não é romântica, especulativa ou idealística
em sua abordagem a este assunto.
Pelo contrário, ela é brutalmente realista e intransigente ao ponto de poder ser bem desafiadora,
mesmo para um leitor que é bem versado neste assunto.
Portanto, para receber o que este livro tem a oferecer é preciso que você suspenda, pelo menos
por um momento, muitas de suas crenças, suposições e questões que você possa ter sobre o
Contato extraterrestre e até mesmo sobre como este livro foi recebido. O conteúdo deste livro é
como uma mensagem numa garrafa enviada aqui, de além do mundo. Assim, não devemos estar
tão preocupados com a garrafa mas com a mensagem em si.
Para entender verdadeiramente esta mensagem desafiadora, precisamos confrontar e questionar
muitas das suposições e tendências a respeito da possibilidade e realidade do Contato. Estas
incluem:
— negação;
— expectativas esperançosas;

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

interpretar mal as evidências para confirmar as nossas crenças;
querer e esperar uma salvação dos “visitantes”;
acreditar que a tecnologia extraterrestre irá nos salvar;
sentir-se sem esperança e submissos ao que supomos ser uma força superior;
exigir a abertura/transparência de governos mas não exigir abertura/transparência dos
extraterrestres;
condenar os líderes e instituições humanas ao mesmo tempo em que se mantém uma
aceitação sem discussão dos “visitantes”;
supor que por eles não nos terem atacado ou invadido, eles devem estar aqui para o nosso
bem;
supor que tecnologia avançada é igual a ética e espiritualidade avançadas;
acreditar que este fenômeno é um mistério quando em fato é um evento que se pode
entender;
acreditar que os extraterrestres de algum modo tenham direitos quanto à humanidade e a
este planeta;
e acreditar que a humanidade não tem jeito e que não consegue se redimir por si própria.

Os Relatórios dos Aliados desafiam tais suposições e tendências e explodem muitos dos mitos
que temos atualmente sobre quem está nos visitando e sobre o porquê deles estarem aqui. Os
Relatórios dos Aliados da Humanidade nos dão uma maior perspectiva e um entendimento mais
profundo sobre o nosso destino dentro de um panorama maior de vida inteligente no universo. A
fim de alcançar isto, os Aliados não falam com a nossa mente analítica mas sim com o
Conhecimento, a parte mais profunda de nosso ser onde a verdade, por mais que obscurecida,
pode ser discernida e experimentada diretamente.
Os Aliados da Humanidade levantarão muitas questões, o que irá exigir uma exploração e
contemplação adicional. O foco desta mensagem não é prover nomes, datas e lugares mas sim
prover uma perspectiva sobre a presença extraterrestre no mundo e sobre a vida no universo, o
que nós como seres humanos não teríamos como saber de outra maneira.
Enquanto ainda vivemos em isolamento na superfície do nosso mundo, ainda não podemos ver e
saber o que está acontecendo a respeito da vida inteligente além das nossas fronteiras. Para isto
nós precisamos de ajuda, uma ajuda de um tipo muito extraordinário. Pode ser que não
reconheçamos ou aceitemos tal ajuda a princípio. No entanto ela está aqui.
O propósito declarado dos Aliados é de nos alertar para os riscos de se emergir em uma
Comunidade Maior de vida inteligente e nos auxiliar em atravessar com sucesso este grande
limiar de tal maneira que a liberdade, a soberania e autodeterminação humanas possam ser
preservadas. Os Aliados estão aqui para nos aconselhar sobre a necessidade para a humanidade
estabelecer as suas próprias “Regras de Interação” durante este tempo sem precedentes. De
acordo com os Aliados, se nós formos sábios, se estivermos preparados e unidos, iremos então
poder tomar o nosso lugar destinado como uma raça madura e livre na Comunidade Maior.
***
Durante o período de tempo em que esta série de relatórios ocorreu, os Aliados repetiram certas
ideias-chave que eles sentem serem vitais para o nosso entendimento. Nós mantemos estas
reiterações no livro a fim de preservar a intenção e integridade da comunicação deles. Devido à

natureza urgente da mensagem dos Aliados e devido às forças no mundo que se oporiam a esta
mensagem, existe uma sabedoria e uma necessidade nestas repetições.
Depois da publicação de Os Aliados da Humanidade em 2001, os Aliados proveram um segundo
conjunto de Relatórios para completar a sua mensagem vital para a humanidade. Os Aliados da
Humanidade Livro Dois, publicado em 2005, apresenta novas informações surpreendentes sobre
as interações entre as raças em nosso universo local e sobre a natureza, propósito e as atividades
mais ocultas daquelas raças que estão interferindo nos assuntos humanos. Graças àqueles leitores
que sentiram a urgência da mensagem dos Aliados e traduziram os Relatórios em outros idiomas,
existe uma conscientização mundial crescente sobre a realidade da Intervenção.
Nós na New Knowledge Library consideramos que estes dois conjuntos de Relatórios contém o
que pode ser uma das mais importantes mensagens sendo comunicadas no mundo hoje. Os
Aliados da Humanidade não é somente outro livro especulando sobre o fenômeno
ufológico/extraterrestre. Ele é uma mensagem genuína transformadora apontando diretamente
para o propósito por baixo da Intervenção alienígena a fim de criar a conscientização de que
iremos precisar enfrentar os desafios e as oportunidades que se encontram pela frente.
—New Knowledge Library

Quem São Os Aliados da Humanidade?
Os Aliados servem a humanidade porque eles servem à
recuperação e expressão do Conhecimento por toda a parte na
Comunidade Maior. Eles representam os Sábios em muitos
mundos que apoiam um propósito maior na vida. Juntos eles
compartilham um maior Conhecimento e Sabedoria que podem
ser transferidos através de vastas distâncias de espaço e através de
todas as barreiras de raça, cultura, temperamento e meio-ambiente.
A sabedoria deles é pervasiva. A habilidade deles é grande. A
presença deles é oculta. Eles reconhecem vocês porque eles
entendem que vocês são uma raça emergente, emergindo em um
ambiente muito difícil e competitivo na Comunidade Maior.
Espiritualidade da Comunidade Maior:
Capítulo 15: Quem Serve a Humanidade?

…Há mais de doze anos atrás, um grupo de indivíduos
vindos de vários mundos diferentes se reuniram em
uma localidade discreta em nosso sistema solar,
próxima da Terra, com o propósito de observar
a Intervenção alienígena que está ocorrendo em
nosso mundo. A partir de sua posição estratégica
oculta eles puderam determinar a identidade,
a organização e as intenções daqueles visitando
o nosso mundo e puderam monitorar as atividades
dos visitantes.
Este grupo de observadores se denominam de
os “Aliados da Humanidade”.
Este é relatório deles.

Os
Relatórios

O Primeiro Relatório

A Presença Extraterrestre No Mundo Hoje
É para nós uma grande honra poder apresentar esta informação a todos vocês que são
afortunados de ouvir esta mensagem. Somos os Aliados da Humanidade. Esta transmissão se
torna possível graças à presença dos Não-Vistos, os conselheiros espirituais que vigiam o
desenvolvimento da vida inteligente dentro do seu mundo, e em todo lugar na Comunidade
Maior dos Mundos.
Não nos comunicamos com a ajuda de um aparelho mecânico, mas através de um canal
espiritual livre de toda interferência. Embora vivemos no plano físico, como vocês, temos o
privilégio de nos comunicar desta maneira a fim de podermos entregar as informações que
devemos compartilhar com vocês.
Somos um pequeno grupo que observa os acontecimentos que estão se desdobrando em seu
mundo. Vimos da Comunidade Maior. Não interferimos nos assuntos humanos. Não possuímos
nenhum estabelecimento aqui. Fomos mandados com um objetivo bem preciso: observar os
eventos que acontecem no seu mundo e, se a ocasião se apresentar, comunicar-lhes o que vemos
e sabemos. Pois vocês vivem na superfície de seu planeta e não podem enxergar o que o cerca.
Nem podem ver claramente as visitas que estão ocorrendo no seu mundo atualmente, nem que
tal evento augura para seu futuro.
Queremos lhes dar nosso depoimento com relação a isto. Fazemos isso ao pedido dos NãoVistos, pois fomos mandados com este propósito. As informações que estamos prestes a lhes
comunicar podem parecer muito desafiadoras e assustadoras. Talvez que elas sejam inesperadas
por muitos que ouvirão esta mensagem. Nós compreendemos esta dificuldade, pois já tivemos
que enfrentar isto dentro das nossas próprias culturas.
Estas informações serão talvez difíceis a aceitar no início, ao passo que você as ouve, mas elas são
de importância vital para todos que procuram contribuir ao mundo.
Durante muitos anos temos observado os assuntos do seu mundo. Não procuramos desenvolver
relações com a humanidade. Não estamos aqui numa missão diplomática. Fomos mandados
pelos Não-Vistos a viver na proximidade do seu mundo a fim de observar os acontecimentos que
estamos prestes a lhes descrever.
Nossos nomes não importam. Eles não fariam sentido para vocês. E não os divulgaremos por
nossa própria segurança, porque precisamos permanecer escondidos a fim de poder servir.
Para começar, as pessoas em toda parte precisam compreender que a humanidade está
emergindo numa Comunidade Maior de vida inteligente. Várias raças alienígenas e várias
organizações formadas de diversas raças “visitam” seu mundo. Isto está acontecendo ativamente
há algum tempo. Sempre houve visitas no decorrer da história humana, mas nada desta
envergadura. A criação de armas nucleares e a destruição do seu meio ambiente atraíram estas
forças em direção à sua costa.
Pelo que sabemos, muita gente no mundo de hoje está começando a perceber que isto está se
passando. E compreendemos também que há muitas interpretações destas visitas – o que elas

podem significar e o que elas podem oferecer. E muita gente que está ciente destas coisas, tem
grandes expectativas e espera grandes benefícios para a humanidade. Nós compreendemos. Este
tipo de expectativa é natural. Ser esperançoso é natural.
As visitas no seu mundo são muito frequentes agora, a tal ponto que em toda parte do mundo
pessoas as presenciam e experienciam diretamente seus efeitos. Estes “visitantes” da Comunidade
Maior, estas diferentes organizações de seres, não estão aqui para incentivar o progresso da
humanidade ou a educação espiritual da humanidade. O que trouxe estas forças a vossa costa, em
números tao grandes e com tanta intensão, são os recursos naturais de vosso mundo.
Compreendemos que isto pode ser difícil a aceitar no começo, porque vocês não podem ainda
apreciar a beleza do seu mundo, o quanto ele possui e o fato que ele é uma jóia rara dentro de
uma Comunidade Maior de mundos desertos e de espaço vazio. Mundos como o seu são
realmente muito raros. A maioria dos lugares habitados atualmente na Comunidade Maior
foram colonizados graças à tecnologia. Mas mundos como o seu, onde a vida evoluiu
naturalmente, sem ajuda da tecnologia, são muito mais raros do que vocês podem pensar. Outros
se apercebem isto muito bem, obviamente, pois os recursos biológicos de seu mundo têm sido
usados durante milênios. Alguns consideram seu mundo um armazém. No entanto, o
desenvolvimento da cultura humana e das armas perigosas, e a depauperação destes recursos têm
causado a Intervenção alienígena.
Você pode se perguntar porque iniciativas diplomáticas não são estabelecidas para fazer contato
com os líderes da humanidade. É uma pergunta muito razoável, mas o problema aqui é que não
há ninguém para representar a humanidade; pois seu povo é dividido, e as suas nações se opõem.
Os visitantes dos quais falamos, supõem que vocês são beligerantes e agressivos, e trarão
prejuízos e hostilidade ao universo em sua volta, apesar de suas boas qualidades.
Portanto em nosso discurso, queremos lhes dar uma ideia do que está acontecendo, do que isto
significará para a humanidade e de como isto está ligado ao seu desenvolvimento espiritual, seu
desenvolvimento social e seu futuro no mundo e dentro da própria Comunidade Maior de
Mundos.
As pessoas são ignorantes da presença de forças alienígenas, ignorantes da presença de
prospectores de recursos, daqueles que procurariam criar uma aliança com a humanidade para
seu próprio benefício. Talvez deveríamos começar lhes dando uma ideia do que é a vida além da
sua costa, pois não tendo viajado muito longe, essas coisas lhes são desconhecidas.
Vocês vivem numa parte da galáxia que é bastante habitada. Nem todas as partes da galáxia são
tao habitadas. Há grandes regiões inexploradas. Há muitas raças que vivem escondidas. As trocas
e o comércio entre mundos acontecem apenas em certas regiões. O ambiente no qual vocês
emergirão é muito competitivo. A necessidade por recursos é algo reconhecido em todo lugar.
Muitas sociedades tecnológicas têm esgotado os recursos naturais de seu mundo e devem então
fazer comércio, trocar e viajar para obter o que elas precisam. É uma situação muito complicada.
Numerosas alianças se formam e conflitos surgem.
Talvez seja necessário entender aqui que a Comunidade Maior na qual vocês estão emergindo, é
um ambiente difícil e desafiador, e no entanto ela traz grandes oportunidades e grandes
possibilidades para a humanidade. Todavia, para estas possibilidades e vantagens se realizarem, a
humanidade precisa se preparar e aprender como a vida é dentro do universo. E ela precisa

chegar a entender o que a espiritualidade significa dentro de uma Comunidade Maior de vida
inteligente.
Nós entendemos a partir da nossa própria história que isto é o maior limiar que qualquer mundo
jamais poderia enfrentar. De qualquer modo, não é algo que você pode planejar por si mesmo.
Não é algo que você pode delinear por seu próprio futuro. Porque as próprias forças que trariam
a realidade da Comunidade Maior aqui, já estão presentes no mundo. As circunstâncias as têm
trazido aqui. Elas estão aqui.
Talvez isto lhes dá uma ideia de como a vida é além de suas fronteiras. Não queremos criar uma
ideia aterrorizante, mas é indispensável para seu bem-estar e seu futuro que vocês cheguem a
uma avaliação justa e uma percepção clara destas coisas.
Sentimos que no presente a maior necessidade do seu mundo é se preparar para a vida na
Comunidade Maior. Porém, segundo nossas observações, as pessoas estão preocupadas com as
suas próprias coisas e os seus próprios problemas da vida quotidiana, e não se dão conta das
forças maiores que mudarão o seu destino e afetarão o seu futuro.
As forças e os grupos que estão aqui agora representam várias alianças diferentes. Estas alianças
diferentes não são unidas entre si em seus esforços. Cada aliança é formada de vários grupos
raciais que colaboram a fim de conseguir acesso aos recursos de seu mundo e manter este acesso.
Estas diferentes alianças, essencialmente, rivalizam umas com as outras, mas não estão em guerra
entre si. Elas vêem seu mundo como um grande troféu que querem ganhar por si mesmas.
As forças que estão visitando seu mundo, não possuem só uma tecnologia avançada, mas gozam
também de uma forte coesão social e são capazes de influenciar o pensamento no Ambiente
Mental. Isto cria então um desafio muito grande para seu povo. Sabem, na Comunidade Maior, a
tecnologia adquire-se facilmente; então a grande vantagem entre sociedades concorrentes está na
capacidade que têm de influenciar o pensamento. Temos agora demonstrações muito sofisticadas
disso. Este talento se constrói a partir de um conjunto de habilidades que a humanidade está
apenas começando a descobrir.
Em consequência, seus visitantes não vêm com armas poderosas a sua disposição, nem
acompanhados de exércitos ou armadas de naves espaciais. Eles vêm em grupos relativamente
pequenos, mas dotados de uma habilidade considerável de influenciar as pessoas. Isto representa
um uso mais sofisticado e mais maduro de poder na Comunidade Maior. É esta habilidade que a
humanidade terá que cultivar no futuro se ela quer lidar com outras raças com sucesso.
Os visitantes estão aqui para obter a lealdade da humanidade. Eles não querem destruir as
estruturas humanas ou a presença humana. No lugar disso, eles querem usar estas para seu
próprio benefício. A intenção deles é o uso, não a destruição. Eles se sentem justificados porque
acreditam que estão salvando o mundo. Alguns acreditam até que eles estão salvando a
humanidade de si mesma. Mas este ponto de vista não serve aos vossos interesses ulteriores, nem
fomenta a sabedoria ou a autodeterminação na família humana.
No entanto há forças do bem dentro da Comunidade Maior de Mundos, vocês têm aliados. Nós
representamos a voz de seus aliados, os Aliados da Humanidade. Não estamos aqui para usar
seus recursos, ou para lhes tomar o que vocês possuem. Não procuramos estabelecer a
humanidade como um estado cliente, ou como uma colônia para nos servir dela. No lugar disso,

queremos cultivar a força e a sabedoria dentro da família humana, pois apoiamos isto através
toda a Comunidade Maior.
Então nosso papel aqui é bem essencial, e as nossas informações são indispensáveis, porque nesta
hora até as pessoas que são conscientes da presença dos visitantes, ainda não se dão conta das
intenções deles. As pessoas não compreendem os métodos dos visitantes. E elas também não
compreendem a ética ou a moralidade dos visitantes. As pessoas pensam que os visitantes são ou
anjos ou monstros. Mas na verdade, eles parecem muito com vocês em suas necessidades. Se
vocês pudessem ver o mundo através dos olhos deles, vocês compreenderiam a consciência deles
e a motivação deles. Mas para conseguir isto, vocês teriam que se aventurar além do seu mundo.
Os visitantes são envolvidos em quatro setores de atividades fundamentais visando influenciar
seu mundo. Cada setor é único, mas suas atividades são coordenadas. Estas atividades estão
sendo empreendidas por causa do estudo exaustivo do ser humano. O pensamento humano, o
comportamento humano, a fisiologia humana e a religião humana estão sendo estudados já
algum tempo. Seus visitantes compreendem bem estes aspectos da sua vida e os usarão para os
seus próprios objetivos.
O primeiro setor de atividades dos visitantes consiste em influenciar indivíduos que ocupam
sedes de poder e autoridade. Porque os visitantes não querem destruir nada no mundo ou
prejudicar os recursos do mundo, eles procuram obter influência sobre aqueles que eles acham
ocupam as sedes do poder, principalmente dentro dos governos e das religiões. Eles procuram o
contato, mas somente com certos indivíduos. Eles têm o poder para fazer este contacto e eles têm
o poder da persuasão. Nem todos aqueles que serão contatados se deixarão influenciar, mas
muitos o serão. A promessa de mais poder, de uma tecnologia superior e da dominação mundial
intrigarão e incentivarão muitos indivíduos. E é com estes indivíduos que os visitantes
procurarão estabelecer uma ligação.
Há muito poucas pessoas em cargos de governo no mundo que estão assim afetados, mas o
número vai crescendo. Os visitantes entendem a hierarquia do poder porque eles vivem também
num tal quadro, seguindo os próprios graus de hierarquia, digamos. Eles são bem organizados e
muito concentrados nos seus esforços, e a ideia de ter culturas compostas de indivíduos livres
pensadores é muito estranha para eles. Eles não entendem nem compreendem a liberdade
individual. Eles são como muitas sociedades tecnologicamente avançadas na Comunidade Maior;
eles funcionam ambos no contexto do seu respectivo mundo e nos seus estabelecimentos através
de imensas distâncias no espaço, utilizando uma forma de governo e uma organização rígidas e
muito bem estabelecidas. Eles crêem que a humanidade é caótica e indisciplinada, e eles pensam
que vêm colocar ordem numa situação que eles mesmos não podem compreender. A liberdade
individual lhes é desconhecida, e eles não vêem o seu valor. Consequentemente, o que eles
procuram estabelecer no mundo não honrará esta liberdade.
Portanto, o primeiro setor de atividades consiste em estabelecer uma ligação com indivíduos em
sedes de poder e influência a fim de obter a sua lealdade, e persuadi-los dos aspectos benéficos de
relacionar-se e compartilhar um objetivo comum.
O segundo setor de atividades, aquele que vocês podem achar o mais difícil de considerar a partir
de seu ponto de vista, é a manipulação dos valores e dos impulsos religiosos. Os visitantes
entendem que a vulnerabilidade da raça humana está no coração de suas maiores habilidades. O

desejo ardente das pessoas para redenção individual representa um dos elementos mais valiosos
que a família humana tem para oferecer, mesmo à Comunidade Maior. Mas é também sua
fraqueza. E os visitantes usarão estes impulsos e estes valores.
Vários grupos dos visitantes desejam se instalar como agentes espirituais porque sabem como se
expressar no Ambiente Mental. Eles podem se comunicar diretamente com as pessoas, e
infelizmente, a situação se torna muito complicada porque há muito poucas pessoas que podem
discernir a diferença entre uma voz espiritual e a voz dos visitantes.
Portanto, o segundo setor de atividades pretende conquistar a lealdade das pessoas através das
suas motivações religiosas e espirituais. Na realidade, isto pode ser facilmente realizado porque a
humanidade ainda não é forte ou desenvolvida no Ambiente Mental. É difícil para as pessoas
discernir de onde vêm estes impulsos. Muitas pessoas querem se entregar a qualquer coisa que
acham possuir uma voz maior e um poder maior. Seus visitantes podem projetar imagens –
imagens de seus santos, de seus educadores espirituais, de anjos – imagens que são muito
prezadas e consideradas sagradas em seu mundo. Eles têm cultivado esta capacidade durante
muitos e muitos séculos em tentativas de se influenciarem entre si, e aprendendo os meios da
persuasão que são utilizados em muitos lugares na Comunidade Maior. Eles consideram vocês
primitivos, e então eles se sentem autorizados de exercer esta influência e usar estas práticas em
vocês.
Eles tentam contatar os indivíduos que consideram sensíveis, receptivos e tendem naturalmente à
cooperação. Muitas pessoas serão selecionadas, mas poucas serão escolhidas, e estas o serão a
base dessas qualidades particulares. Seus visitantes procurarão conquistar a lealdade dessas
pessoas, sua confiança e dedicação; eles lhes dirão que estão aqui para elevar a humanidade
espiritualmente, dar-la uma nova esperança, novas bençãos e novos poderes –
prometem efetivamente as coisas que as pessoas desejam tão ardentemente mas que não têm
conseguido achar ainda. Talvez, vocês se perguntem: “Como isso seria possível?” Mas podemos
lhes garantir que não é difícil, uma vez que vocês aprendam estas técnicas e estas habilidades.
Aqui trata-se de uma tentativa de pacificar e de reeducar as pessoas através da persuasão
espiritual. Este “Programa de Pacificação” é aplicado de acordo com os ideais e o temperamento
dos diversos grupos religiosos. É sempre dirigido aos indivíduos receptivos. Eles esperam aqui
que as pessoas perderão seu senso de discernimento, e chegarão a confiar-se completamente ao
poder maior que elas sentem está sendo dado a elas pelos visitantes. Uma vez que esta lealdade
está estabelecida, se torna cada vez mais difícil para as pessoas discernirem o que sabem dentro
de si, do que lhes está sendo dito. Essa forma de persuasão e de manipulação é muito sutil mas
muito penetrante. Nós falaremos mais sobre este assunto adiante
Apresentamos agora o terceiro setor de atividades que consiste em implantar-se fisicamente no
seu planeta a fim de que as pessoas se habituem à presença dos visitantes. Eles querem que a
humanidade se aclimate a esta enorme mudança que está acontecendo em seu meio – os
visitantes querem que vocês se aclimatem à presença física e ao efeito deles sobre seu próprio
Ambiente Mental. Para este fim, eles criarão estabelecimentos aqui, mas longe dos olhares. Estes
estabelecimentos serão dissimulados, mas muito poderosos em difundir sua influência sobre as
populações humanas que vivem ao redor. Os visitantes tomarão todo cuidado e levarão muito

tempo para se assegurar que estes estabelecimentos são efetivos e que suficiente pessoas são leais
a eles. São estas pessoas que guardarão e protegerão a presença dos visitantes.
É exatamente o que está se passando em seu mundo atualmente. Isto representa um grande
desafio e, infelizmente, um grande perigo. O que estamos descrevendo já aconteceu tantas vezes
em tantos lugares na Comunidade Maior. E as raças emergentes, como a de vocês, são sempre as
mais vulneráveis. Algumas raças emergentes são capazes de estabelecer sua própria consciência,
habilidade e cooperação ao ponto de contrabalançar influências externas como estas, e
estabelecer uma presença e uma posição dentro da Comunidade Maior. Porém muitas raças
caem sob o controle e a influência de poderes estrangeiros, antes mesmo que elas alcançam esta
liberdade.
Nós compreendemos que estas informações podem incitar muito medo e talvez negação ou
confusão. Mas ao passo que estamos observando o decorrer dos eventos, realizamos que há
muito poucas pessoas que são conscientes da situação como ela é na realidade. Mesmo aquelas
pessoas que estão tomando consciência da presença de forças alienígenas, não têm condições e
não têm um ponto de vista para ver a situação claramente. Sendo sempre esperançosas e
otimistas, elas tentam dar a este grande fenômeno o significado mais positivo que elas podem.
Contudo, a Comunidade Maior é um ambiente competitivo, um ambiente difícil. Aqueles que se
lançam na viagem espacial não representam necessariamente as raças espiritualmente avançadas,
pois aqueles que são espiritualmente avançados procuram se isolar da Comunidade Maior. Eles
não procuram fazer comércio. Não procuram influenciar outras raças ou participar do
estabelecimento de um conjunto de relações muito complexas com o objetivo de fazer comércio e
tirar proveitos. Em vez disto, as raças espiritualmente avançadas procuram ficar escondidas. É
talvez uma noção muito diferente das coisas, mas o seu conhecimento é necessário se quiserem
entender a perigosa situação que a humanidade está enfrentando. Contudo, esta difícil situação
apresenta grandes possibilidades. Queremos falar sobre elas agora.
Apesar da gravidade da situação que descrevemos, não sentimos que estas circunstâncias
representem uma tragédia para a humanidade. Efetivamente, se estas circunstâncias puderem ser
reconhecidas e compreendidas, e a preparação à vida na Comunidade Maior que agora existe no
mundo, puder ser utilizada, estudada e aplicada, então as pessoas de boa consciência em todo
lugar terão a habilidade de aprender o Conhecimento e a Sabedoria da Comunidade Maior.
Assim, pessoas de todo lugar serão capazes de descobrir a base da cooperação, a fim de que a
família humana possa finalmente estabelecer uma unidade que nunca tem sido estabelecida aqui.
Pois precisará ofuscar a humanidade pela Comunidade Maior para a unir. E esta ofuscação está
acontecendo agora.
É a sua evolução emergir numa Comunidade Maior de vida inteligente. Acontecerá caso sejam
preparados ou não. É algo que precisa acontecer. A preparação se torna então a chave.
Entendimento e clareza – estas são as coisas que são necessárias em seu mundo atualmente.
As pessoas em toda parte possuem grandes dons espirituais que podem permiti-los ver e saber
com clareza. Estes talentos são necessários agora. Eles precisam ser reconhecidos, empregados e
compartilhados livremente. Não cabe só a um grande mestre, ou a um grande santo fazer isso.
Muito mais pessoas devem agora cultivá-los. Porque a situação atual traz consigo uma
necessidade, e se esta necessidade pode ser enfrentada, ela traz consigo grandes oportunidades.

No entanto, os requisitos para aprender sobre a Comunidade Maior e para começar a
experimentar a Espiritualidade da Comunidade Maior são enormes. Nunca os seres humanos
tiveram que aprender tais coisas em tão pouco tempo. De fato, raramente houve alguém que
soube aprender tais coisas em seu mundo no passado. Mas agora a necessidade mudou. As
circunstâncias são diferentes. Agora há novos poderes de influência em seu meio, influências que
você pode sentir e que você pode conhecer.
Os visitantes tentam tornar as pessoas incapazes de ter essa visão e este Conhecimento dentro de
si mesmas, pois eles não as possuem dentro si mesmos. Eles não percebem o seu valor. Eles não
compreendem a sua realidade. Nisto, a humanidade como um todo é mais avançada do que eles.
Mas isto é só um potencial, um potencial que agora deve ser cultivado.
A presença extraterrestre no mundo está crescendo. Ela cresce cada dia, cada ano. Cada vez mais
pessoas caem sob seu poder de persuasão, perdendo assim sua habilidade para saber, ficando
confusas e distraídas, acreditando em coisas que só as podem enfraquecer e as tornar impotentes
diante daqueles que procuram usá-las por seus próprios fins.
A humanidade é uma raça emergente. Ela é vulnerável. Ela está agora diante de um conjunto de
circunstâncias e de influências que ela nunca teve que enfrentar antes. Vocês evoluíram
rivalizando apenas entre si. Vocês nunca tiveram que competir com outras formas de vida
inteligente. Porém é essa competição que os fortalecerá e evocará seus maiores atributos, se
conseguirem perceber claramente a situação e compreendê-la.
É o papel dos Não-Vistos fomentar esta força. Os Não-Vistos, os quais você justamente podia
chamar de anjos, não falam somente ao coração humano mas aos corações em todo lugar que são
capazes de escutar e que adquiriram a liberdade de escutar.
Vimos então com uma mensagem difícil, mas também uma mensagem de promessa e de
esperança. Talvez não é a mensagem que as pessoas querem ouvir. Com certeza não é a
mensagem que os visitantes promoveriam. É uma mensagem que pode ser compartilhada entre
as pessoas, e ela será compartilhada porque é natural fazer isso. No entanto, os visitantes e os que
caíram sob seu poder de persuasão, se oporão a tal consciência. Eles não querem ver uma
humanidade independente. Isto não é o objetivo deles. Eles nem acreditam que isto seria
benéfico. Por isso, desejamos sinceramente que estas ideais sejam consideradas sem nervosidade,
mas com seriedade e preocupação profunda que são bem merecidas aqui.
Pelo que entendemos há muitas pessoas no mundo de hoje que sentem uma grande mudança
chegando para a humanidade. Os Não-Vistos nos têm contado estas coisas. Muitas causas são
atribuídas a esta sensação de mudança. E muitos resultados são previstos. Porém a menos que
você possa começar a compreender a realidade que a humanidade está emergindo numa
Comunidade Maior de vida inteligente, você não tem o contexto para compreender o destino
humano ou a grande mudança que está acontecendo no mundo.
A partir da nossa perspectiva, as pessoas são nascidas numa época para servir aquela época. Isto é
um ensinamento da Espiritualidade da Comunidade Maior, um ensinamento que nós estudamos
também. Ele ensina a liberdade e o poder do objetivo comum. Ele concede autoridade ao
indivíduo e ao indivíduo que pode se juntar aos outros – estas ideias são raramente aceitas ou
adotadas na Comunidade Maior, pois a Comunidade Maior não é o estado celestial. É uma
realidade física com os rigores da sobrevivência e tudo que esta implica. Todos os seres dentro

desta realidade precisam lidar com estas necessidades e estas questões. Nisto seus visitantes lhes
parecem muito mais do que vocês percebem. Eles não são incompreensíveis. Eles tentarão ser
incompreensíveis, mas eles podem ser compreendidos. Vocês têm o poder de conseguir isto, mas
precisam olhar com a vista clara. Vocês devem olhar com uma visão maior e saber com uma
inteligência maior, as quais vocês têm a possibilidade de cultivar dentro de si mesmos.
Devido à sua importância, agora precisamos falar mais sobre o segundo setor de atividades que
os visitantes empregam para exercer sua influência e sua persuasão, e desejamos sinceramente
que vocês entendam e considerem essas coisas por si mesmos.
As religiões do mundo, mais do que os governos, mais do que qualquer outra instituição, detêm a
chave da devoção e da lealdade humanas. Religiões como as do vosso mundo são difíceis de
encontrar na Comunidade Maior, e isto fala ao favor da humanidade. Vosso mundo é rico nesse
sentido, mas esta força é também vosso ponto fraco, vossa área de vulnerabilidade. Muitas
pessoas querem ser divinamente guiadas e designadas para poder ceder as rédeas da sua própria
vida a um maior poder espiritual que lhes dirigiria, lhes aconselharia e protegeria. Isto é um
desejo genuíno, mas dentro do contexto da Comunidade Maior, é preciso cultivar bastante
sabedoria para que este desejo possa ser realizado. Nós ficamos muito tristes ao constatar até que
ponto as pessoas cedem a própria autoridade facilmente – elas cedem voluntariamente, a totais
desconhecidos, algo que nem mesmo possuem totalmente.
Esta mensagem é destinada para alcançar pessoas que têm uma afinidade espiritual maior. Por
isso é necessário aprofundar-nos neste assunto. Advogamos uma espiritualidade que é ensinada
na Comunidade Maior, não uma espiritualidade que é regida por nações, governos ou alianças
políticas, mas uma espiritualidade natural – a habilidade de saber, de ver e de agir. No entanto
seus visitantes não realçam isto. Os visitantes procuram convencer as pessoas que eles são a sua
família, que eles são a sua casa, que eles são o seu irmão e irmã, o seu pai e mãe. Muitos querem
acreditar nisso, então acreditam. As pessoas querem ceder a sua autoridade pessoal, então ela é
cedida. As pessoas querem ver amigos e a salvação nos visitantes, então é isso que os visitantes
mostram para elas.
Vocês precisarão de muita sobriedade e objetividade para conseguir perceber os enganos e as
armadilhas. As pessoas precisarão fazer isto se a humanidade for emergir com sucesso na
Comunidade Maior, e manter sua liberdade e sua autodeterminação dentro de um ambiente de
influências maiores e de forças maiores. Nisto, seu mundo pode ser conquistado sem um tiro,
porque a violência é considerada primitiva e grosseira e não é muito utilizada em assuntos como
estes.
Talvez você se pergunte: “Será que isto significa que se trata de uma invasão de nosso mundo?”
Devemos dizer que a resposta é “sim”, uma invasão de um gênero muito sutil. Se você puder
examinar esta noção e considerá-la seriamente, você será capaz de enxergar estas coisas por si
mesmo/a. As provas desta invasão estão em toda parte. Você pode ver como a habilidade
humana é contrariada pelo desejo por felicidade, paz e segurança, como a visão e a capacidade de
saber das pessoas são prejudicadas por influências mesmo de dentro de suas próprias culturas.
Estas influências serão proporcionalmente maiores dentro de um ambiente da Comunidade
Maior.

Eis a difícil mensagem que devemos apresentar. Eis a mensagem que precisa ser passada, a
verdade que precisa ser falada, a verdade vital que não pode esperar. É tão importante neste
momento que as pessoas adquiram um maior Conhecimento, uma maior Sabedoria e uma maior
Espiritualidade para que possam descobrir suas verdadeiras habilidades e serem capazes de
utilizá-las efetivamente.
Sua liberdade está em jogo. O futuro de seu mundo está em jogo. É por isso que fomos enviados
aqui para falar em nome dos Aliados da Humanidade. No universo há aqueles que estão
mantendo vivos o Conhecimento e a Sabedoria e praticam uma Espiritualidade da Comunidade
Maior. Eles não viajam por aí, projetando sua influência sobre diversos mundos. Eles não
sequestram pessoas contra sua vontade. Eles não roubam seus animais e sua plantas. Eles não
exercem influência sobre seus governos. Eles não tentam se procriar com a humanidade a fim de
dar origem a uma nova liderança aqui. Seus aliados não interferem nos assuntos humanos. Eles
não manipulam o destino humano. Eles observam de longe e enviam emissários como nós, que
se expõem a muito perigo, para aconselhar, encorajar e para esclarecer as coisas quando
necessário. Nós, então, vimos em paz com uma mensagem de importância vital.
Agora devemos falar do quarto setor de atividades através do qual seus visitantes procuram
estabelecer-se: a hibridização. Eles não são capazes de viver no seu meio ambiente. Eles precisam
do seu vigor físico. Precisam de sua afinidade natural com seu planeta. Precisam de suas
capacidades de reprodução. Querem também ligá-los a eles desta maneira porque acreditam que
isto assegura a fidelidade. De uma certa forma isto estabelece a presença deles aqui, pois os
descendentes de um tal programa de cruzamento terão laços de sangue com vocês mas serão leais
aos visitantes. Isso pode parecer incrível, contudo é muito real.
Os visitantes não estão aqui para privá-los de suas capacidades reprodutivas. Estão aqui para
estabelecerem-se. Querem que a humanidade acredite neles e os sirva. Querem que a
humanidade trabalhe para eles. Prometerão qualquer coisa, oferecerão qualquer coisa e farão
qualquer coisa para alcançar esta meta. No entanto mesmo possuindo um forte poder de
persuasão, eles permanecem pouco numerosos. Mas sua influência está crescendo e seu
programa de hibridização, que já está em andamento há várias gerações, será bem sucedido com
o tempo. Haverá seres humanos com uma inteligência maior mas que não representam a família
humana. Tais coisas são bem possíveis e já se passaram inúmeras vezes na Comunidade Maior.
Vocês só precisam olhar em sua própria história para ver o impacto que culturas e raças têm
umas sobre as outras, e para ver como estas interações podem dominar e influenciar.
Então trazemos conosco notícias importantes, notícias graves. Mas anime-se! Não é o momento
para ser ambivalente. Não é hora para procurar fugas. Não é hora para se preocupar com sua
própria felicidade. É hora de contribuir para o mundo, de fortalecer a família humana e evocar
aquelas habilidades naturais que existem dentro das pessoas – a habilidade de ver, de saber e de
agir em harmonia uns com os outros. Estas habilidades podem neutralizar a influência que está
sendo exercida sobre a humanidade atualmente, mas é preciso desenvolver e compartilhar estas
habilidades. Isto é de importância vital.
Eis a nossa recomendação. Vimos com boas intenções. Fiquem felizes de ter aliados na
Comunidade Maior, pois vocês precisarão de aliados. Vocês estão entrando num universo maior,
cheio de forças e influências que vocês ainda não têm aprendido a combater. Estão entrando num

panorama maior da vida. E vocês precisam se preparar para isto. Nossas palavras são apenas uma
parte da preparação. Uma preparação está sendo enviada pelo mundo neste momento. Ela não
provem de nós. Ela origina do Criador de toda a vida. Ela chega na hora certa. Pois chegou a hora
da humanidade se tornar forte e sábia. Vocês têm a capacidade de fazer isto. E os eventos e as
circunstâncias de suas vidas criam uma grande necessidade para isto.

O Segundo Relatório

O Desafio À Liberdade Humana
A humanidade está chegando a um período muito perigoso e importantíssimo em seu
desenvolvimento coletivo. Vocês estão no ponto de emergir numa Comunidade Maior de vida
inteligente. Vocês encontrarão outras raças de seres que vêm ao seu mundo para proteger os
interesses deles e descobrir quais oportunidades a eles são oferecidas. Eles não são anjos ou seres
angelicais. Não são entidades espirituais. São seres que vêm ao seu mundo para apropriar-se de
seus recursos naturais, criar alianças e tirar proveito de um mundo emergente. Eles não são
diabólicos. Eles não são santos. Neste sentido, eles se parecem muito com vocês. Simplesmente
são levados por suas necessidades, suas associações, suas crenças e seus objetivos coletivos.
É um tempo importantíssimo para a humanidade, mas a humanidade não está preparada. A
partir do nosso ponto de vista, podemos ver isto numa escala maior. Não nos metemos na vida
quotidiana das pessoas no mundo. Não tentamos persuadir governos ou reivindicar
determinados pedaços do mundo ou determinados recursos que existem aqui. Ao invés disso,
observamos, e desejamos relatar o observado, pois esta é nossa missão aqui.
Os Não-Vistos nos contaram que há muitas pessoas atualmente que sentem uma estranha
inquietação, uma vaga sensação de urgência, uma sensação que algo vai acontecer e que algo deve
ser feito. Talvez não há nada dentro da esfera de sua vivência quotidiana que justifica estas
sensações profundas, que verifica a importância destas sensações, ou que substancializa a
expressão delas. Nós compreendemos isso porque nós mesmos passamos por coisas parecidas
durante nossas histórias. Representamos várias raças reunidas em nossa pequena aliança para
apoiar a emergência do Conhecimento e da Sabedoria no universo, especialmente com raças que
estão ao limiar de emergir na Comunidade Maior. Estas raças emergentes são particularmente
vulneráveis à influência e manipulações estrangeiras. Elas tendem particularmente a malentender sua situação e com boa razão, pois como poderiam compreender o significado e a
complexidade da vida dentro da Comunidade Maior? Por isso queremos fazer nosso pequeno
papel na preparação e na educação da humanidade.
Em nosso primeiro discurso, demos uma ampla descrição do envolvimento dos visitantes em
quatro setores de atividades. O primeiro setor é a influência sobre pessoas importantes em cargos
de poder nos governos e na direção de instituições religiosas. O segundo setor de influência é
sobre pessoas que são espiritualmente inclinadas e que querem se abrir aos poderes maiores que
há no universo. No terceiro setor de envolvimento, os visitantes constroem estabelecimentos no
mundo em lugares estratégicos, perto de centros populacionais, aonde sua influência no
Ambiente Mental pode ser aplicada. E finalmente, falamos de seu programa de cruzamento com
a humanidade, uma programa que já está em andamento faz bastante tempo.
Compreendemos como estas notícias podem perturbar e talvez decepcionar muitas pessoas que
tinham grandes esperanças e expectativas, que os visitantes do além iam trazer bençãos e grandes
benefícios à humanidade. Talvez é natural supor e esperar estas coisas, mas a Comunidade Maior
na qual a humanidade está emergindo, é um ambiente difícil e competitivo, particularmente em

áreas do universo onde muitas raças diferentes competem entre si e interagem para trocas e
comércio. Seu mundo existe em tal área. Isto pode lhes parecer incrível porque vocês sempre
achavam que vivem isolados, sós dentro da imensidão vazia do espaço. Mas na verdade vocês
vivem dentro de uma área habitada do universo, onde a troca e o comércio têm sido
estabelecidos e onde as tradições, as interações e as associações são todas de longa data. O que é a
favor de vocês, é o mundo lindo que vocês habitam – um mundo de grande diversidade
biológica, um lugar magnífico em contraste à dureza de muitos outros mundos.
No entanto, por causa disso sua situação fica urgente e envolve um perigo real, porque vocês
possuem o que muito outros querem por si mesmos. Os visitantes não estão tentando lhes
destruir mas obter sua lealdade e sua aliança, a fim que eles possam se beneficiar de sua existência
no mundo e suas atividades aqui.
Vocês estão emergindo num conjunto maduro e complicado de circunstâncias. Aqui vocês não
podem ser infantis, e acreditar e esperar as bençãos de todos que vocês encontram. Vocês devem
se tornar sábios e aprender a discernir, como nós tivemos que nos tornar sábios e aprender a
discernir através das nossas difíceis histórias. A humanidade terá agora que aprender sobre as
vias da Comunidade Maior, sobre as complexidades na interação entre raças, sobre as
complexidades no comércio e sobre as súteis manipulações das associações e das alianças que são
estabelecidas entre mundos. É um tempo difícil mas importante para a humanidade, um tempo
muito promissor se a humanidade pode assumir uma verdadeira preparação.
Neste nosso segundo discurso, queremos entrar em mais detalhe sobre a intervenção nos
assuntos humanos por vários grupos de visitantes, o que isto pode significar para vocês e o que
lhes será exigido. Não viemos para suscitar medo mas para provocar um senso de
responsabilidade, para engendrar uma consciência maior e encorajar a preparação à vida que
vocês estão entrando, uma vida maior mas também uma vida com problemas maiores e desafios
maiores.
Fomos mandados aqui pelo poder espiritual e a presença dos Não-Vistos. Podem pensar neles de
uma maneira amistosa como sendo anjos, mas na Comunidade Maior, o papel deles é maior e a
participação e as alianças deles são profundas e penetrantes. O poder espiritual deles existe para
abençoar os seres sencientes em todos os mundos e em toda parte, e para encorajar o
desenvolvimento do Conhecimento e da Sabedoria mais profundos que tornarão possível a
aparição pacífica de relações entre os mundos e dentro dos mundos. Estamos aqui em nome
deles. Nos pediram para vir aqui. E são eles que nos entregaram muitas das informações que
possuímos, informações que não podíamos juntar sozinhos. Com eles, aprendemos muito sobre
sua natureza. Aprendemos muito sobre suas habilidades, suas forças, suas fraquezas e sua grande
vulnerabilidade. Podemos entender essas coisas porque os mundos dos quais originamos
passaram por este grande limiar de emergência na Comunidade Maior. Nós aprendemos muito e
sofremos muito por causa dos nossos erros, erros que esperamos a humanidade possa evitar.
Por conseguinte não vimos somente com as nossas experiências, mas com uma consciência
profunda e um senso de objetivo que nos foram dados pelos Não-Vistos. Vigiamos seu mundo a
partir de um lugar próximo, e observamos as comunicações daqueles que lhes estão visitando.
Conhecemos a identidade deles. Sabemos de onde eles vêm e porque eles estão aqui. Não estamos
rivalizando com eles, pois não estamos aqui para explorar o mundo. Nós nos consideramos os

Aliados da Humanidade, e esperamos que vocês nos verão assim eventualmente, porque é isso
que nós somos. E mesmo que não podemos prová-lo, esperamos demonstrá-lo através das nossas
palavras e através da sabedoria dos nossos conselhos. Desejamos prepará-los para o que está
adiante. Vimos em nossa missão com uma sensação de urgência, porque a humanidade está
muito atrasada em sua preparação para a Comunidade Maior. Há dezenas de anos, numerosas
tentativas foram feitas para entrar em contato com os seres humanos e prepará-los para o seu
futuro, mas elas não foram bem sucedidas. Somente algumas pessoas puderam ser contatadas, e
segundo o que nos foi relatado, muitos desses contatos foram mal-interpretados e utilizados por
outros para objetivos diferentes.
Portanto fomos mandados no lugar daqueles que vieram antes de nós para oferecer nossa ajuda à
humanidade. Trabalhamos juntos por nossa causa comum. Não representamos um grande poder
militar mas sim, uma aliança secreta e sagrada. Não queremos ver acontecer em seu mundo o
tipo de coisas que são praticadas na Comunidade Maior. Não queremos ver a humanidade se
tornar num estado cliente de uma rede maior de poderes estrangeiros. Não queremos ver a
humanidade perder sua liberdade e autodeterminação. São riscos reais. Por esta razão lhes
encorajamos a considerar seriamente nossas palavras, sem medo se for possível, e com o tipo de
convicção e determinação que residem, o sabemos, em todos os corações humanos.
Hoje, amanhã e no tempo adiante, muitas atividades estão e estarão em andamento para
estabelecer uma rede de influência sobre a raça humana por aqueles que estão visitando o mundo
para seus próprios fins. Eles sentem que vêm aqui salvar o mundo da humanidade. Alguns
acreditam até que estão aqui para salvar a humanidade de si mesma. Eles se sentem justificados e
não acreditam que suas atividades são inadequadas ou imorais. De acordo com a ética deles, eles
fazem o que é considerado razoável e importante. Contudo, tal aproximação não pode ser
justificada por nenhum ser que ama a liberdade.
Observamos as atividades crescentes dos visitantes. Cada ano há mais deles aqui. Eles vêm de
longe. Eles trazem provisões. Eles intensificam seus engajamento e envolvimento. Eles
estabelecem postos de comunicação em muitos lugares do seu sistema solar. Eles observam todas
suas incursões iniciais no espaço, e vão frustrar e acabar com tudo o que considerarem
perturbador das atividades deles. Eles procuram estabelecer o controle, não somente sobre seu
mundo, mas também na região que o cerca. É que há aqui forças em competição. Cada uma delas
representa uma aliança de várias raças.
Vamos nos dirigir ao último dos quatro setores de atividades das quais falamos em nosso
primeiro discurso. Isto tem a ver com o programa de cruzamento dos visitantes com a espécie
humana. Permitam-nos lhes repassar um pouco de história primeiro. Muitos milhares de anos
atrás, em seu tempo, várias raças vieram se cruzar com a humanidade para conferi-la maiores
inteligência e adaptabilidade. Isto levou à emergência meio repentina daquilo que entendemos
ser chamado de “o Homem Moderno”. Isto lhes deu dominância e poder dentro de seu mundo.
Isto aconteceu há muito tempo.
No entanto, o programa de cruzamento que está em andamento agora não é nada parecido. Está
sendo realizado por uma conjunto diferente de seres e por outras alianças. Estes seres procuram
criar um ser humano que se associará a eles por hibridação mas que terá a capacidade de
sobreviver no seu mundo e uma afinidade natural com ele. Seus visitantes não podem viver na

superfície da Terra. Eles devem se abrigar debaixo da terra, o que fazem, ou eles têm que viver a
bordo de suas naves espaciais que eles guardam muitas vezes escondidas em grandes volumes de
água. Eles querem se cruzar com a humanidade para proteger seus interesses aqui, que consistem
principalmente dos recursos de vosso mundo. Eles querem se assegurar da lealdade humana, e
por isso eles se engajam há várias gerações num programa de hibridização, fato que tem sido
bastante extenso durante os últimos vinte anos.
Eles têm dois objetivos: primeiro como mencionado anteriormente, os visitantes querem criar
um ser de aparência humana capaz de viver dentro de vosso mundo, mas que terá laços a eles e
que possuirá uma sensibilidade maior e um conjunto superior de habilidades. O segundo
objetivo deste programa é influenciar todos aqueles que encontrarem e incentivar as pessoas a
ajudá-los em seu empreendimento. Os visitantes querem e precisam da assistência humana. Isto
favorece o programa deles de todos os modos. Eles os consideram preciosos. Porém não os
consideram como pares ou iguais. Eles os vêem como úteis. Então em todos aqueles com quem
eles se encontrarem e em todos aqueles que eles sequestrarem, os visitantes tentarão gerar este
sentido da sua superioridade, do seu valor, e do mérito e do significado dos seus esforços na
Terra. Os visitantes dirão a todos que contatam que estão aqui para realizar coisas boas, e eles
assegurarão aos que capturam que eles não precisam ter medo. E com os que parecerem
particularmente receptivos, tentarão estabelecer alianças – um sentido de objetivo comum, até
mesmo um sentido de identidade e família comuns, de herança e destino comuns.
Como parte de seu programa, os visitantes têm estudado a fisiologia e a psicologia humanas
exaustivamente, e eles tirarão proveito do que as pessoas querem, em particular as coisas que as
pessoas desejam mas não foram capazes de conseguir por si mesmas, coisas como paz e ordem,
beleza e tranquilidade. Eles oferecerão estas coisas, e algumas pessoas acreditarão. Outras serão
simplesmente usadas como for necessário.
Vocês devem entender que os visitantes acreditam que eles agem adequadamente para preservar
o mundo. Eles acham que estão prestando um grande serviço à humanidade, eles são então
totalmente empenhados em suas persuasões. Infelizmente, isto demonstra uma grande verdade
sobre a Comunidade Maior – que a verdadeira Sabedoria e o verdadeiro Conhecimento são tão
raros no universo quanto vocês devem achar do seu mundo. É natural vocês esperarem e terem a
expectativa que as outras raças tenham superado a desonestidade, as perseguições egoístas, a
competição e o conflito. Mas infelizmente, não é o caso. Uma tecnologia superior não eleva a
força mental e espiritual dos indivíduos.
Atualmente há muitas pessoas que são levadas contra suas vontades repetidamente. Porque a
humanidade é muito supersticiosa e procura negar o que não entende, esta atividade lamentável
está sendo conduzida com bastante êxito. Mesmo neste momento, existem indivíduos híbridos,
parte humanos e parte extraterrestres, que vivem entre vocês. Não há muitos deles, mas o
número crescerá no futuro. Talvez você encontre um deles algum dia. Eles se parecerão com
vocês, mas serão diferentes. Vocês pensarão que são seres humanos, mas algo essencial parecerá
faltar neles, algo que tem valor no seu mundo. É possível reconhecer e identificar estes
indivíduos, mas para isso vocês precisarão se tornar hábeis no Ambiente Mental e aprender o que
o Conhecimento e a Sabedoria significam na Comunidade Maior.

Consideramos que aprender isso é o mais importante, porque todos nós vemos o que está
acontecendo em seu mundo da nossa posição estratégica, e os Não-Vistos nos aconselham sobre
coisas que não podemos enxergar ou às quais não temos acesso. Compreendemos estes
acontecimentos porque eles já ocorreram inúmeras vezes na Comunidade Maior, quando
influência e persuasão são aplicadas sobre raças que são fracas demais ou vulneráveis demais para
reagir eficazmente.
Esperamos e acreditamos que nenhum de vocês, que talvez venham a ouvir esta mensagem,
pensará que estas intrusões na vida humana são benéficas. Aqueles que são afetados serão
influenciados a pensar que estes encontros são benéficos, ambos para eles mesmos e para o
mundo. Os visitantes se dirigirão às aspirações espirituais das pessoas, ao desejo delas para paz e
harmonia, família e inclusão. Estas coisas, que representam algo tão especial da família humana,
são sem Sabedoria e preparação, um indício da sua grande vulnerabilidade. Somente os
indivíduos fortes com Conhecimento e Sabedoria poderão enxergar o engano atrás destas
persuasões. Só eles têm condições para enxergar o engano que está sendo perpetrado sobre a
família humana. Só eles podem proteger suas mentes da influência que está sendo exercida sobre
o Ambiente Mental em tantos lugares no mundo hoje em dia. Somente eles enxergarão e saberão.
Nossas palavras não serão suficientes. Homens e mulheres devem aprender a ver e saber. Só
podemos encorajar isto. Nossa vinda à Terra se produziu em paralelo à apresentação do
ensinamento da Espiritualidade da Comunidade Maior; a preparação chegou agora e por isso
podemos ser uma fonte de encorajamento. Se a preparação não estivesse aqui, saberíamos que os
nossos conselhos e o nosso encorajamento não seriam adequados e não teriam êxito. O Criador e
os Não-Vistos querem preparar a humanidade para a Comunidade Maior. De fato, é a mais
importante necessidade da humanidade neste momento.
Consequentemente, os encorajamos a não acreditar que o fato de alienígenas sequestrarem seres
humanos, suas crianças e suas famílias, apresenta qualquer vantagem para a humanidade.
Insistimos nesse ponto. Sua liberdade é preciosa. Sua liberdade individual e sua liberdade como
raça são preciosas. Demorou tanto tempo para ganharmos a nossa novamente. Não queremos vêlos perder a sua.
O programa de cruzamento que está acontecendo no mundo, continuará. A única maneira que
ele pode ser detido é se as pessoas adquirem esta consciência maior e este sentido de autoridade
interior. Somente isto acabará com estas intrusões. Somente isto desvendará o engano atrás delas.
É difícil para nós imaginar o quão horríveis estas intrusões devem ser para seu povo, para aqueles
homens e mulheres, aquelas crianças que estão sendo submetidos a este tratamento, a esta reeducação, a esta pacificação. De acordo com os nossos valores, tudo isto parece abominável, e no
entanto sabemos que estas coisas sobrevêm na Comunidade Maior e que elas ocorrem desde
épocas imemoráveis.
Talvez as nossas palavras gerem cada vez mais perguntas. Isto é saudável e natural, mas não
podemos responder a todas suas perguntas. Vocês precisam achar os meios para obter as
respostas por si mesmos. Mas vocês não podem conseguir isto sem preparação e sem orientação.
Pelo que entendemos, no tempo presente, a humanidade como um todo, não sabe diferenciar
entre uma demonstração da Comunidade Maior e uma manifestação espiritual. Assim a situação
fica realmente difícil, porque seus visitantes podem projetar imagens, podem falar com pessoas

através do Ambiente Mental e as vozes deles podem ser ouvidas e expressadas através de outras
pessoas. Eles conseguem exercer este tipo de influência porque a humanidade ainda não tem este
tipo de perícia nem este tipo de discernimento.
A humanidade não é unida. Ela é fraturada. Ela está em conflito consigo mesma. Isso os deixa
extremamente vulneráveis à intervenção e à manipulação de fora. Seus visitantes entendem que
seus desejos e suas inclinações espirituais os deixam particularmente vulneráveis e passíveis de
utilização. É muito difícil adquirir uma verdadeira objetividade a respeito desses assuntos. Foi
um grande desafio mesmo lá de onde nós viemos. Mas aqueles que desejam ficar livres e exercer
sua autodeterminação no seio da Comunidade Maior devem desenvolver estas capacidades, e
devem conservar seus próprios recursos naturais, para evitar ter que obtê-los de outros. Se seu
mundo perder sua auto-suficiência, perderá muita liberdade. Se vocês tiverem que viajar longe,
no espaço, para procurar recursos necessários para viver, vocês então cederão muito do seu
poder aos outros. Os recursos do seu mundo diminuem rapidamente e isto gera em nós,
observadores longínquos, profunda preocupação. Isto também deixa seus visitantes preocupados,
pois querem prevenir a destruição do seu meio ambiente, não para vocês mas para eles mesmos.
O programa de cruzamento só tem um objetivo: permitir os visitantes a estabelecer uma presença
e uma influência controladora sobre o mundo. Não pensem que os visitantes necessitam de
alguma coisa de vocês além de seus recursos. Não pensem que eles necessitam a sua humanidade.
Eles só querem a sua humanidade para assegurar a posição deles no mundo. Não se sintam
elogiados. Não se entreguem a tais pensamentos. Eles são indevidos. Se vocês puderem aprender
a discernir a situação claramente, como ela é, vocês verão e entenderão estas coisas por si
mesmos. Vocês compreenderão a razão da nossa presença aqui e porque a humanidade precisa
de aliados numa Comunidade Maior de vida inteligente. E vocês enxergarão a importância de
adquirir um Conhecimento e uma Sabedoria maiores, e de aprender a Espiritualidade da
Comunidade Maior.
Emergindo num ambiente onde estas coisas se tornam indispensáveis para o sucesso, para a
liberdade, para a felicidade e para a força, vocês necessitarão um Conhecimento e uma Sabedoria
maiores a fim de se estabelecerem como uma raça independente na Comunidade Maior. Porém
no tempo presente vocês perdem sua independência a cada dia. E talvez vocês não enxerguem a
perda da sua liberdade, embora talvez vocês a sintam de alguma maneira. Como poderiam vê-la?
Vocês não podem sair do seu mundo e observar o que acontece em volta dele. Vocês não têm
acesso às atividades políticas e comerciais das forças alienígenas que estão agindo no mundo
atualmente para poder entender sua complexidade, sua ética ou seus valores.
Nunca acreditem que uma raça que viaja pelo espaço para fins comerciais é espiritualmente
avançada. Os que procuram o comércio, procuram o lucro. Os que viajam de um mundo ao
outro, os que são exploradores de recursos, os que procuram plantar sua própria bandeira, não
são o que vocês considerariam espiritualmente avançados. Nós não os consideramos
espiritualmente avançados. Há o poder mundano, e há o poder espiritual. Vocês são capazes de
entender a diferença entre os dois, e agora é necessário fazer essa distinção no contexto de um
ambiente maior.
Vimos então com um senso de compromisso e queremos lhes encorajar vigorosamente a
preservar a sua liberdade, a se tornar fortes e capazes de discernir, e a não ceder às persuasões ou

às promessas de paz, poder e participação daqueles que vocês não conhecem. Não se deixem
tranquilizar achando que tudo terminará bem para a humanidade ou para a sua própria pessoa,
pois isso não é sábio. Os Sábios em qualquer lugar devem aprender a ver a realidade da vida em
sua volta e a transpor esta vida por uma via benéfica.
Portanto, recebam o nosso encorajamento. Falaremos de novo sobre estes assuntos e
ilustraremos a importância de adquirir discernimento e discrição. E falaremos mais sobre o
envolvimento de seus visitantes no mundo em áreas que são importantíssimas para vocês
entender. Esperamos que possam receber nossas palavras.

O Terceiro Relatório

Um Aviso Sério
Estamos ansiosos para lhes contar mais sobre os assuntos do seu mundo, e para lhes ajudar a
enxergar o que nós estamos vendo a partir do nosso ponto de vista estratégico. Nos damos conta
que nossa mensagem é difícil de receber e causará muita ansiedade e preocupação, mas é preciso
informá-los.
Do nosso ponto de vista, a situação é muito grave e achamos que será muito infortúnio se as
pessoas não forem informadas corretamente. Há tanto engano no mundo onde vocês vivem, e
em muitos outros mundos também, que a verdade, mesmo sendo aparente e óbvia, não é
reconhecida e seus sinais e mensagens passam despercebidos. Portanto, esperamos que a nossa
presença possa ajudar esclarecer a imagem e ajudar vocês e outros a enxergar o que ela mostra na
verdade. A nossa percepção não é comprometida como a de vocês, porque fomos enviados para
observar exatamente as coisas que estamos lhes descrevendo.
Com o tempo, vocês serão talvez capazes de entender essas coisas por si mesmos, mas vocês não
têm muito tempo. Resta-lhes pouco tempo. A humanidade está muito atrasada em sua
preparação para lidar com a manifestação de forças da Comunidade Maior. Muitas pessoas
importantes não reagiram. E a intrusão no mundo se acelerou muito mais rápido do que
inicialmente podíamos pensar.
Não há tempo a perder, encorajamo-los vivamente a compartilhar esta informação. Como
mencionamos em nossas mensagens anteriores, o mundo está sendo infiltrado e o Ambiente
Mental está sendo condicionado e preparado. O objetivo dos visitantes não é de exterminar todos
os seres humanos mas de empregá-los, de torná-los trabalhadores de um “coletivo” maior. As
instituições do mundo, e com certeza o meio ambiente natural, são considerados valiosos, e os
visitantes preferem preservar estes para servirem-se deles. Eles não podem viver aqui, e então
para obter sua lealdade, eles utilizam-se de muitas técnicas que nós já descrevemos.
Continuaremos a nossa descrição a fim de esclarecer estas coisas.
Nossa chegada aqui tem sido frustrante por vários fatores, entre eles é importante destacar a falta
de prontidão dos indivíduos que devemos contatar diretamente. O nosso orador, o autor deste
livro, é a única pessoa com quem temos sido capazes de estabelecer uma conexão estável,
portanto temos que transmitir as informações fundamentais a nosso orador.
Segundo nossas informações, seus visitantes, a partir de sua perspectiva, consideram os Estados
Unidos da América como o líder mundial; e por isso eles concentrarão muito mais esforços lá.
Mas outras nações importantes serão também contatadas, pois seus visitantes reconhecem que
elas também têm poder, e o poder é um elemento que eles entendem, pois eles seguem as ordens
oriundas da própria estrutura hierárquica deles sem questionamento, e num grau muito maior
do que é aparente em seu mundo.
Eles tentarão persuadir os líderes das mais fortes nações a tornarem-se receptivos à presença
deles e a aceitar presentes e incentivos em troca de sua cooperação, com a promessa de benefícios
mútuos e, para alguns, até a promessa de dominação mundial. Haverá aqueles em cargos de
poder no mundo, que responderão a essas incitações, pois pensarão que será uma grande

oportunidade para afastar da humanidade o espectro de uma guerra nuclear e de levá-la a uma
nova forma de comunidade na Terra, uma comunidade que eles governarão para seus próprios
fins. Porém, estes líderes estão enganados pois não receberão as chaves deste domínio. Eles serão
simplesmente utilizados como mediadores durante o período de transição do poder.
Vocês precisam compreender isto. Não é tão complicado. A partir da nossa perspectiva e nosso
ponto de vista estratégico, é óbvio. Já vimos isto acontecer em outros lugares. É uma das
maneiras que organizações de raças estabelecidas, engrenadas em seus próprios coletivos,
recrutam mundos emergentes como o de vocês. Os visitantes acreditam firmemente que os
planos deles são éticos e melhorarão seu mundo, pois a humanidade não é muito respeitada, e
embora vocês sejam muito virtuosos em certas coisas, do ponto de vista deles os riscos que vocês
trazem ultrapassam muito seu potencial. Não concordamos com este ponto de vista, caso
contrário não estaríamos aqui na posição que estamos, e não ofereceríamos nossos serviços a
vocês como Aliados da Humanidade.
Por conseguinte, vocês têm agora muita dificuldade a discernir, é um grande desafio. O desafio
para a humanidade consiste em entender quem são realmente seus aliados e em ser capaz de
distingui-los de seus adversários potenciais. Não há partidos neutros neste assunto. O mundo é
precioso demais, seus recursos naturais são considerados únicos e muito valiosos. Não há
partidos neutros nos que estão se intrometendo nos assuntos humanos. A verdadeira natureza da
Intervenção alienígena é de exercer influência e controle, e eventualmente se tornar soberana
aqui.
Nós não somos os visitantes. Somos observadores. Não reivindicamos os direitos ao seu mundo,
e não temos uma agenda para estabelecer-nos aqui. Então ocultamos nossos nomes, porque não
procuramos nos relacionar com vocês além da nossa habilidade de oferecer os nossos conselhos
desta maneira. Não podemos controlar o resultado. Só podemos aconselhá-los sobre as escolhas e
as decisões que seu povo deve fazer em relação com estes acontecimentos maiores.
A humanidade é muito promissora e tem cultivado uma rica herança espiritual, mas ela não
possui nenhuma educação com relação à Comunidade Maior na qual está emergindo. A
humanidade é dividida e em conflito consigo mesma, o que a torna vulnerável à manipulação e à
intrusão por forças de além de suas fronteiras. Seus povos são preocupados com os afazeres do
dia, mas não reconhecem a realidade de amanhã. O que pode ser ganho ignorando os
movimentos maiores do mundo e supondo que a Intervenção que ocorre atualmente é para o seu
benefício? Certamente não há nenhum de vocês que diria isso, se vocês pudessem enxergar a
realidade da situação.
De uma certa maneira, é uma questão de perspectiva. Nós podemos enxergar, e vocês não,
porque vocês não têm este ponto de vista estratégico. Precisariam estar fora do seu mundo, fora
da esfera de influência do seu mundo, para poder ver o que nós vemos. Todavia, para poder ver o
que vemos, temos que ficar escondidos, porque se formos descobertos pereceríamos com certeza.
Porque seus visitantes consideram sua missão aqui extremamente preciosa, e consideram a Terra
como seu candidato principal entre vários outros. Eles não pararão por nossa causa. Então vocês
devem valorizar sua liberdade e defendê-la. Não podemos fazer isto por vocês.

Cada mundo que tenta estabelecer sua própria unidade, liberdade e autodeterminação dentro da
Comunidade Maior, deve estabelecer esta liberdade e defendê-la se for necessário. Senão, com
certeza a dominação ocorrerá e se completará.
Por que seus visitantes querem seu mundo? É tão óbvio. Eles não são particularmente
interessados em vocês. Eles se interessam pelos recursos biológicos de seu mundo. Eles se
interessam pela posição estratégica deste sistema solar. Vocês são úteis a eles na medida que eles
valorizam estas coisas e a utilidade delas. Eles lhes oferecerão o que vocês querem e lhes dirão o
que vocês querem ouvir. Eles oferecerão incentivos, eles usarão suas religiões e seus ideais
religiosos para fomentar a crença e a confiança que eles compreendem, mais do que vocês, as
necessidades de seu mundo, e que eles são capazes de satisfazer essas necessidades a fim de trazer
mais equanimidade aqui. A humanidade parece incapaz de estabelecer unidade e ordem, e por
isso muitas pessoas abrirão suas mentes e seus corações aos que acreditam ter mais possibilidade
de conseguir isto.
Durante nosso segundo discurso, falamos em breve do programa de cruzamento. Alguns já têm
ouvido falar deste fenômeno, e pelo que entendemos já discutiram este assunto um pouco. Os
Não-Vistos nos contaram que cada vez mais pessoas são informadas que um tal programa existe,
mas por mais incrível que pareça, as pessoas não se dão conta do que isto obviamente implica,
porque elas se entregam tanto a suas preferências no assunto e elas são tão mal equipadas para
lidar com o que uma tal Intervenção pode significar. Um programa de cruzamento é claramente
uma tentativa de fundir a faculdade de adaptação da humanidade ao mundo físico, com a mente
grupal e a consciência coletiva dos visitantes. Uma tal progenitura estaria em posição perfeita
para se tornar os novos líderes da humanidade, uma liderança nascida das intenções dos
visitantes e da campanha dos visitantes. Estes indivíduos terão parentesco de sangue com a
humanidade, e então as pessoas se relacionarão com eles e aceitarão a sua presença. E no entanto
as mentes e os corações deles não estarão com vocês. E mesmo que eles possam simpatizar com
vocês e vossa situação, e com aquilo que vossa situação pode acabar sendo, eles não terão a
autoridade individual para ajudá-los ou para resistir à consciência coletiva que os tem criado e
dado vida; pois eles mesmos não serão instruídos na Via do Conhecimento e da Percepção.
Sabem, os visitantes não dão nenhum valor à liberdade individual. Eles a consideram imprudente
e irresponsável. Eles só entendem sua própria consciência coletiva, e a consideram privilegiada e
abençoada. Contudo, não podem acessar a verdadeira espiritualidade, chamada o Conhecimento
no universo, pois o Conhecimento nasce de uma descoberta individual de si mesmo e dos
relacionamentos de alto nível. Nenhum desses fenômenos está presente na constituição social
dos visitantes. Eles não podem pensar por si mesmos. Sua vontade não pertence só a eles. Então,
naturalmente eles não podem respeitar a perspectiva de desenvolver estes dois grandes
fenômenos dentro de vosso mundo, e com certeza eles não têm condições de cultivar este tipo de
coisas. Eles só procuram a conformidade e a lealdade. E os ensinamentos espirituais que eles
fomentarão no mundo servirão apenas para tornar os seres humanos dóceis, abertos e ingênuos,
a fim de ganhar a confiança das pessoas, uma confiança não merecida.
Já temos visto estas coisas acontecer em outros lugares. Temos testemunhado como mundos
inteiros caem sob o controle de tais coletivos. Há muitos destes coletivos no universo. Tais
coletivos mantêm uma conformidade rigorosa sem exceções, porque eles precisam lidar com o

comércio interplanetário e estender suas atividades sobre vastas regiões. Não há nenhuma
individualidade entre eles, pelo menos de nenhum modo que vocês possam reconhecer.
Não temos certeza se podemos dar-lhes um exemplo equivalente em seu próprio mundo de
como isto podia ocorrer, mas pelo que nos contaram há interesses comerciais que abrangem
várias culturas em seu mundo, e estes exercem um poder enorme enquanto são governados por
apenas poucos indivíduos. Isto é talvez uma boa analogia por aquilo que queremos descrever.
Porém, o que nós descrevemos é muito mais poderoso, muito mais difuso e bem estabelecido do
que qualquer coisa que se poderia oferecer como exemplo na Terra.
O medo pode ser uma força destruidora para toda vida inteligente. Contudo, o medo serve um
objetivo, um objetivo único se ele for interpretado corretamente, e este é informá-lo da presença
de perigo. Estamos preocupados, esta é a razão do nosso medo. Sabemos o que está em jogo. Esta
é a natureza da nossa preocupação. O seu medo provem do fato que vocês não sabem o que está
acontecendo, então é um medo destruidor. É um medo que não pode fortalecê-los ou oferecê-los
a percepção que necessitam para entender o que está acontecendo em seu mundo. Se vocês
conseguirem se informar, o medo se transformará em preocupação e esta se transformará em
ação construtiva. Não conhecemos outro jeito de descrever isso.
O programa de cruzamento está tendo muito sucesso. Já há híbridos andando sobre a Terra que
são nascidos da consciência e dos esforços coletivos dos visitantes. Eles não podem residir aqui
por longos períodos, mas dentro de alguns anos eles poderão morar sobre a superfície da Terra
permanentemente. A perfeição da manipulação genética chegará a criar híbridos que parecem só
um pouco diferentes de vocês; a diferença será mais em sua maneira e em sua presença que em
sua aparência física, ao ponto de poder passar entre vocês despercebidos e ignorados. Porém eles
terão maiores capacidades mentais. E isso lhes dará uma vantagem que vocês não poderão
igualar, a não ser que vocês sejam treinados nas Vias da Percepção.
A maior realidade na qual a humanidade está emergindo é essa – um universo cheio de
maravilhas e horrores, um universo de influência, um universo de competição, mas também um
universo cheio de Graça, muito parecido com seu mundo, mas numa escala infinitamente maior.
O Paraíso que procuram não está aqui. Mas as forças que devem encarar estão aqui. É o maior
limiar que sua raça jamais enfrentará. Cada membro do nosso grupo já enfrentou tal situação,
cada um em seu respectivo mundo, houve muitos fracassos e somente alguns sucessos. As raças
de seres capazes de preservar sua liberdade e isolamento devem se tornar fortes e unidas, e elas
provavelmente deixarão muitas de suas interações com a Comunidade Maior para manter esta
liberdade.
Se você for pensar sobre estas coisas, você talvez notará corolários em seu mundo. Os Não-Vistos
nos contaram muito sobre seu desenvolvimento espiritual e a grandeza que promete, mas eles
nos também aconselharam que suas predisposições e ideais espirituais estão sendo muito
manipuladas no tempo presente. Ensinamentos inteiros estão sendo introduzidos ao mundo
atualmente que pregam a aquiescência humana e a suspensão das faculdades críticas, e que
valorizam somente o que dá prazer e conforto. Estes ensinamentos estão sendo lançados para
incapacitar a habilidade das pessoas a acessar o Conhecimento dentro de si mesmas, até que as
pessoas cheguem ao ponto de se sentir completamente dependentes de forças maiores, as quais

não conseguem identificar. Nesse ponto, elas farão qualquer coisa que são instruídas a fazer, e
mesmo se sentem que algo está errado, não terão mais a força para resistir.
A humanidade tem vivido em isolação durante muito tempo. Talvez acreditem que não é
possível que uma tal Intervenção aconteça, e que cada pessoa tem direitos de propriedade sobre
sua consciência e sua mente. Mas estas são apenas suposições. No entanto, nos contaram que os
Sábios em seu mundo aprenderam superar estas suposições e ganharam a força para estabelecer
seu próprio Ambiente Mental.
Temos medo que as nossas palavras chegarão tarde demais e terão muito pouco impacto, e que a
pessoa que escolhemos para nos receber terá muito pouca assistência e apoio para colocar estas
informações à disposição do público. Não acreditarão nele e o ridicularizarão, porque o
acolherão com incredulidade, e o que ele falará contradirá o que muitos supõem ser verdade.
Aqueles que têm caído sob a persuasão dos alienígenas se oporão particularmente a esta pessoa,
eles não terão escolha nisso.
Para enfrentar esta situação difícil, o Criador de toda vida enviou uma preparação, um
ensinamento que cultiva a capacidade espiritual e o discernimento, o poder e a realização. Somos
estudantes de um tal ensinamento, como muitos outros através do universo. Este ensinamento é
uma forma de intervenção Divina. Não pertence a nenhum mundo em particular. Não é
propriedade de nenhuma raça. Não é centrado em torno de um herói, uma heroína ou um
indivíduo. Tal preparação está agora disponível. Vocês precisarão dela. A partir da nossa
perspectiva, ela é atualmente a única coisa que pode oferecer à humanidade uma oportunidade
para desenvolver a sabedoria e o discernimento com respeito a sua nova vida na Comunidade
Maior.
Como já aconteceu em vosso mundo em vossa própria história, os primeiros a chegar às novas
terras são exploradores e conquistadores. Eles não vêm por motivos altruístas. Eles vêm
procurando poder, recursos e domínio. Assim é a natureza da vida. Se a humanidade fosse bem
versada nos assuntos da Comunidade Maior, vocês resistiriam qualquer visita ao seu mundo a
menos que um acordo mútuo tivesse sido estabelecido anteriormente. Vocês saberiam o
suficiente para não deixar seu mundo ser tão vulnerável.
No presente, há mais que um coletivo competindo para as vantagens daqui. Isto coloca a
humanidade no meio de um conjunto de circunstâncias excepcional e ao mesmo tempo
iluminador. Por isso, muitas vezes, as mensagens dos visitantes parecerão inconsistentes. Já
houve conflitos entre eles, mas eles negociarão entre si se eles acharem que podem se beneficiar
mutuamente. Contudo, eles continuam competindo entre si. Para eles, aqui é a fronteira da
região inexplorada. Eles vos valorizam somente na medida que vocês podem ser úteis. Se vocês
não são mais considerados úteis, vocês serão descartados.
Um grande desafio para as pessoas do seu mundo, e particularmente para os que ocupam sedes
de poder e responsabilidade, consiste em diferenciar entre uma presença espiritual e uma visita
da Comunidade Maior. Mas como podem ter o contexto necessário que os permite fazer esta
distinção? Onde podem aprender tais coisas? Quem no seu mundo tem condições para ensinálos sobre a realidade da Comunidade Maior? Só um ensinamento vindo de fora do mundo pode
prepará-los para a vida que se vive fora deste mundo, e a vida fora do mundo está agora em seu
mundo, procurando estabelecer-se aqui, procurando ampliar sua influência, procurando ganhar

as mentes, os corações e as almas das pessoas em toda parte. É tão simples. E porém é tão
devastador.
Portanto a nossa tarefa nestas mensagens é de trazer um aviso sério, mas só o aviso não bastará. É
preciso ter um reconhecimento entre as pessoas. Pelo menos entre bastante pessoas aqui é
preciso um entendimento da realidade que as encara. Este é o maior acontecimento na história
humana – a maior ameaça à liberdade humana e a maior oportunidade para a unificação e a
cooperação humanas. Reconhecemos estas grandes vantagens e estas grandes possibilidades, mas
com cada dia a sua promessa diminui – porque cada vez mais pessoas são capturadas e sua
consciência é recultivada e reconstituída, porque cada vez mais pessoas aprendem os
ensinamentos espirituais que estão sendo promovidos pelos visitantes, e porque cada vez mais
pessoas aquiescem e perdem sua capacidade de discernimento.
Viemos a pedido dos Não-Vistos para servir como observadores. Se tivermos êxito, ficaremos
próximos do seu mundo o tempo necessário para continuar a dar-lhes estas informações. Depois
disso, voltaremos para casa. Se falharmos em nossa missão e se a onda se voltar contra a
humanidade, e a grande escuridão cobrir o mundo, a escuridão da dominação, teremos então que
partir sem ter cumprido nossa missão. De uma maneira ou de outra, não podemos ficar com
vocês; mas se a sua situação parecer evoluir rumo ao sucesso, ficaremos até que estejam
protegidos, até que sejam capazes de sustentar si mesmos. Isto inclui o pré-requisito da autosuficiência. Se vocês se tornarem dependentes de um comércio com as outras raças, isso criará
um risco muito grande de manipulação vinda de fora, pois a humanidade ainda não é forte o
suficiente para resistir ao poder que pode ser exercido, e que é atualmente exercido no Ambiente
Mental.
Os visitantes tentarão criar a impressão do que eles são os “aliados da humanidade”. Dirão que
vieram para salvar a humanidade de si mesma, que eles são os únicos que podem oferecer a
grande esperança que a humanidade não pode providenciar por si mesma, que eles são os únicos
que podem estabelecer uma verdadeira ordem e harmonia no mundo. Mas esta ordem e esta
harmonia serão deles, não suas. E vocês nunca poderão usufruir da liberdade que eles prometem.

O Quarto Relatório

A Manipulação das Tradições e das Crenças Religiosas
Para compreender as atividades dos visitantes no mundo atualmente, precisamos lhes apresentar
mais informações com relação a sua influência sobre as instituições e os valores religiosos, e sobre
os impulsos espirituais fundamentais que são comuns à sua natureza e que, em muitos sentidos,
são comuns à vida inteligente em muitas partes da Comunidade Maior.
Devemos começar lhes informando que as atividades geradas pelos visitantes no mundo
atualmente, têm sido praticadas muitas vezes, em muitos lugares e com muitas culturas na
Comunidade Maior. Seus visitantes não são os originadores destas atividades mas eles as usam à
vontade, e já as usaram muitas vezes antes.
É importante que compreendam que técnicas nos setores da influência e da manipulação têm
sido desenvolvidas até um nível muito alto de funcionalidade na Comunidade Maior. À medida
que as raças se tornam mais hábeis e capazes no plano tecnológico, elas exercem tipos de
influências mais sutis e mais difusas umas sobre as outras. Os seres humanos só evoluíram
competindo entre si até agora, e então vocês não possuem a vantagem deste tipo de adaptação. É
uma das razões pelas quais lhes apresentamos esta matéria. Vocês estão entrando num novo
conjunto de circunstâncias que exige não só a cultura de suas inerentes habilidades, como
também o aprendizado de novas competências.
Embora a humanidade represente uma situação única, a emergência na Comunidade Maior tem
ocorrido inúmeras vezes com outras raças. Portanto, o que lhes está sendo perpetrado já tem sido
cometido antes. Estas técnicas de influência e manipulação têm sido desenvolvidas até um alto
grau, e achamos que estão sendo adaptadas à sua vida e sua situação com relativa facilidade.
O Programa de Pacificação que está sendo implementado pelos visitantes está tornando isto
possível, em parte. O desejo para relações pacíficas e o desejo de evitar a guerra e os conflitos são
admiráveis mas eles podem ser, e de fato estão sendo, utilizados contra vocês. Mesmo seus
impulsos mais nobres podem ser utilizados para outros fins. Vocês têm testemunhado isso em
sua própria história, em sua própria natureza e em suas próprias sociedades. A paz só pode ser
estabelecida sobre um fundamento firme de sabedoria, cooperação e verdadeira capacidade.
Naturalmente, a humanidade se esforçou para estabelecer relações pacíficas entre suas próprias
tribos e nações. Porém, agora ela enfrenta um conjunto maior de problemas e desafios. Nós os
consideramos como oportunidades para seu desenvolvimento, porque somente o desafio de
emergir na Comunidade Maior unirá o mundo, e lhes dará o fundamento para essa unidade ser
genuína, forte e eficaz.
Portanto, não viemos para criticar suas instituições religiosas ou seus impulsos e valores
fundamentais, mas para ilustrar como eles estão sendo usados contra vocês por aquelas raças
alienígenas que estão intervindo no seu mundo. E se for dentro do nosso poder, queremos lhes
encorajar a empregar corretamente seus dons e suas realizações para preservar seu mundo, sua
liberdade e sua integridade como raça dentro do contexto de uma Comunidade Maior.
Os visitantes são fundamentalmente práticos em sua abordagem – o que constitui ambos uma
força e uma fraqueza deles. Nossas observações, aqui e em outros lugares, nos permitiram

concluir que é difícil para eles se desviarem de seus planos. Eles não estão bem adaptados à
mudança, nem podem lidar eficazmente com a complexidade. Consequentemente, eles executam
seus planos de uma maneira quase despreocupada, pois sentem que estão certos e que têm
vantagem. Não acreditam que a humanidade se organizará numa resistência contra eles – pelo
menos não uma resistência que os afetará muito. E eles sentem que seus segredos e sua agenda
estão bem escondidos e se situam além da compreensão humana.
Sob esta luz, por causa das nossas atividades em apresentar esta matéria a vocês, nos tornamos
inimigos deles, pelo menos aos olhos deles. Porém a partir da nossa perspectiva, estamos
somente tentando neutralizar a influência deles, e dar a vocês o entendimento e a perspectiva que
devem confiar para preservar a sua liberdade como raça, e lidar com as realidades da
Comunidade Maior.
Por causa da natureza prática de seu enfoque, os visitantes querem realizar suas metas com a
maior eficiência possível. Eles desejam unir a humanidade mas somente de acordo com a
participação e as atividades deles no mundo. Para eles, a unidade humana é uma questão prática.
Eles não dão valor à diversidade das culturas; eles com certeza não a valorizam em suas próprias
culturas. Por conseguinte, eles tentarão erradicar ou minimizar esta diversidade se for possível,
em qualquer lugar onde eles exercem a sua influência.
Em nosso discurso anterior comentamos a influência dos visitantes sobre as novas formas de
espiritualidade – sobre as novas ideias e as novas expressões da divindade humana e da natureza
humana que circulam em seu mundo presentemente. Nesse discurso queremos nos concentrar
nos valores e nas instituições tradicionais que os visitantes tentarão influenciar e estão
influenciando atualmente.
Nos seus esforços para promover a uniformidade e a conformidade, os visitantes contarão com
aquelas instituições e aqueles valores que sentem são os mais estáveis e práticos para seu uso. Eles
não se interessam em vossas ideias, e eles não se interessam em vossos valores, exceto na medida
que estas coisas podem promover a agenda deles. Não se enganem em pensar que eles são
atraídos a vossa espiritualidade, porque eles são desprovidos de tais coisas. Isto seria um erro
insensato e talvez fatal. Não pensem que os visitantes são encantados com vossa vida e com
aquelas coisas que intrigam vocês. Porque vocês só conseguirão influenciar os visitantes em
alguns casos raros desta maneira. Toda a curiosidade natural já foi eliminada geneticamente
neles, e muito pouco permanece. De fato, há muito pouco daquilo que você poderia chamar de
“Espírito”, o que nós chamamos de “Varne” ou “A Via da Percepção”. Eles são controlados e eles
são controladores, e seguem padrões de pensamento e comportamento solidamente estabelecidos
e rigorosamente reforçados. Eles podem parecer ser empáticos para com vossas ideias, mas isto é
somente para obter a vossa lealdade.
Nas tradicionais instituições religiosas de vosso mundo, os visitantes tentarão utilizar aqueles
valores e aquelas crenças fundamentais que podem ajudá-los a obter vossa lealdade no futuro. Eis
alguns exemplos, nascidos ambos de nossas próprias observações e da visão que os Não-Vistos
nos comunicaram com o tempo.
Muitos em seu mundo adotaram a fé Cristã. Pensamos que é admirável, embora com certeza não
seja a única abordagem das questões fundamentais de identidade espiritual e objetivo na vida. Os
visitantes utilizarão a ideia fundamental de lealdade à um chefe único para gerar lealdade à causa

deles. No contexto dessa religião, a identificação com o Jesus Cristo será muito utilizada. A
esperança e a promessa de sua volta ao mundo oferecem a seus visitantes uma perfeita ocasião,
em particular neste momento decisivo do milênio.
O verdadeiro Jesus não voltará ao mundo segundo o que sabemos, pois ele trabalha junto com os
Não-Vistos e serve a humanidade e outras raças também. Aquele que virá reclamando o nome
dele, virá da Comunidade Maior. Será alguém que nasceu e foi formado com este objetivo pelos
coletivos presentes no mundo neste momento. Ele parecerá humano e terá habilidades
surpreendentes, comparado ao que vocês podem fazer atualmente. Parecerá completamente
altruísta. Ele será capaz de gestos que farão nascer ou o medo ou uma grande veneração. Será
capaz de projetar imagens de anjos, de demônios ou qualquer coisa que os superiores dele
quiserem lhes expor. Ele parecerá ter poderes espirituais. Contudo será oriundo da Comunidade
Maior, e será parte do coletivo. Ele fará nascer a lealdade e será seguido. Com o decorrer do
tempo, ele levará à alienação ou à destruição aqueles que não podem segui-lo.
Os visitantes não se importam quantas pessoas são destruídas se eles conseguirem ter a lealdade
primária entre a maioria. Por conseguinte, os visitantes se concentrarão naquelas ideias
fundamentais que lhes darão esta autoridade e influência.
Seus visitantes preparam então um “Retorno do Cristo”. As provas disso já estão no mundo, pelo
que sabemos. As pessoas não se dão conta da presença dos visitantes ou da natureza da realidade
na Comunidade Maior, e então elas aceitarão naturalmente a manifestação de suas crenças
anteriores sem questionamento, sentindo que chegou a hora do grande retorno do seu Salvador e
Mestre. Mas aquele que virá não virá do hospedeiro celeste, ele não representará o Conhecimento
ou os Não-Vistos, e ele não representará o Criador ou a vontade do Criador. Temos visto este
plano ser formulado em seu mundo. Já temos visto como planos parecidos têm sido executados
em outros mundos.
Quanto às outras tradições religiosas, os visitantes encorajarão a uniformidade – o que pode ser
considerado como um tipo de religião fundamentalmente baseada no passado, na fidelidade à
autoridade e na conformidade à instituição. Isto serve aos objetivos deles. Eles não são
interessados na ideologia e nos valores de suas tradições religiosas, somente em sua utilidade para
eles. Quanto mais as pessoas pensam igualmente, agem igualmente e respondem de modos
previsíveis, mais elas são úteis para os coletivos. Esta conformidade está sendo promovida em
muitas tradições diferentes. A intenção aqui não é torná-las todas as mesmas, mas torná-las todas
simples dentro de si mesmas.
Numa parte do mundo, uma ideologia religiosa particular predominará; numa outra parte do
mundo, uma outra ideologia religiosa prevalecerá. Isto é absolutamente útil para os visitantes
pois não lhes preocupa se há mais que uma religião, enquanto se tenha ordem, conformidade e
lealdade. Não tendo uma religião própria que vocês poderiam seguir ou com a qual vocês
poderiam se identificar, eles usarão as vossas religiões para engendrar seus valores aqui. Pois a
única coisa que tem valor aos seus olhos é a lealdade total à causa deles e aos coletivos, e a vossa
participação cega nas atividades deles pelas vias que eles impõem. Eles lhes assegurarão que isto
trará a paz e a redenção ao mundo, e o retorno de qualquer imagem ou personagem religiosa que
considerarão ter o maior valor aqui.

Isto não significa que a religião fundamental é governada por forças alienígenas, porque a religião
fundamental tem sido bem estabelecida em seu mundo, pelo que entendemos. O que estamos
dizendo aqui é que os impulsos e os mecanismos desta religiosidade serão suportados pelos
visitantes, e utilizados para servir os fins deles. Portanto, todos que realmente crêem em suas
tradições devem tomar muito cuidado para discernir estas influências e as neutralizar se for
possível. Aqui os visitantes não procuram convencer o cidadão médio do mundo; aqui eles
procuram convencer a liderança.
Os visitantes acreditam firmemente que se não interferirem a tempo, a humanidade se autodestruirá e destruirá o mundo. Isto não se baseia na verdade, é só uma suposição. Embora a
humanidade corra o risco da autodestruição, este não é necessariamente seu destino. Mas os
coletivos acham que sim, e portanto, eles devem agir depressa e se concentrar muito nos
programas de persuasão deles. Os que se deixarem convencer serão considerados úteis; os que
eles não conseguirem convencer serão descartados e alienados. Se os visitantes se tornam fortes o
suficiente para obter o domínio completo do mundo, os que não se conformam serão
simplesmente eliminados. Mas os visitantes não cometerão eles mesmos a destruição. Esta será o
trabalho dos indivíduos que já caíram sob a sua força de persuasão.
Este é um cenário terrível, nós sabemos, mas não se confundam, de outro modo vocês não
compreenderão e não receberão o que estamos dizendo em nossas mensagens a vocês. Os
visitantes não procuram aniquilar a humanidade, eles estão tentando integrar a humanidade ao
coletivo deles. Eles cruzarão com vocês para este fim. Eles tentarão redirecionar seus impulsos e
suas instituições religiosas para este fim. Eles se estabelecerão no mundo clandestinamente para
este fim. Eles influenciarão governos e chefes de governos para este fim. Eles influenciarão os
poderes militares do mundo para este fim. Os visitantes estão confiantes que conseguirão, pois
até agora, a humanidade ainda não manifestou resistência suficiente para contrariar as suas
medidas ou atrapalhar a sua agenda.
Vocês devem aprender a Via do Conhecimento da Comunidade Maior para combater eles.
Qualquer raça livre no universo precisa aprender o Caminho do Conhecimento, não importa
como este é definido dentro de suas próprias culturas. Este é a fonte da liberdade individual. É o
que permite aos indivíduos e às sociedades ter uma verdadeira integridade e ter a sabedoria
necessária para lidar com as influências que contrariam o Conhecimento, ambos dentro dos seus
mundos e dentro da Comunidade Maior. Vocês precisam então aprender novas vias, porque
estão entrando numa nova situação que contém novas forças e influências. Realmente, isto não é
uma futura possibilidade mas um desafio imediato. A vida no universo não vai esperar vossa
prontidão. Os eventos acontecerão se vocês estiverem preparados ou não. As visitas têm ocorrido
sem o seu consentimento e sem a sua permissão. E os seus direitos fundamentais estão sendo
muito mais violados do que vocês ainda se dão conta.
Por causa disso, fomos enviados não somente para dar-lhes nosso ponto de vista e nosso
encorajamento, mas também para soar uma chamada, um alarme, e inspirar consciência e
compromisso em vocês. Já comentamos que não podemos salvar sua raça através de uma
intervenção militar. Esse não é o nosso papel aqui. E mesmo se tentássemos empreender isto e
conseguíssemos juntar as forças para executar tal plano, seu mundo seria destruído. Nós só
podemos aconselhar.

Vocês verão no futuro uma ferocidade nas crenças religiosas que será expressada por vias
violentas, usada contra pessoas que discordam, contra nações com menos força e utilizada como
uma arma de ataque e destruição. Para os visitantes, não haveria nada melhor do que se suas
nações fossem governadas por suas instituições religiosas. Vocês devem resistir a isto. Para os
visitantes, não haveria nada melhor do que se todos compartilhassem os valores religiosos entre
si, porque isto aumentaria a força de trabalho deles e tornaria a tarefa deles aqui mais fácil. Em
todas suas manifestações, tal influência acaba basicamente em aquiescência e submissão –
submissão da força de vontade, submissão dos próprios objetivos, submissão da própria vida e
das próprias capacidades. Mas isto será anunciado como uma grande realização para a
humanidade, um grande avanço na sociedade, uma nova unificação para a raça humana, uma
nova esperança para paz e equanimidade, um triunfo do espírito humano sobre os instintos
humanos.
Portanto, vimos com as nossas recomendações e encorajamos-lhes a se refrearem de tomar
decisões insensatas, de entregar sua vida à coisas que não entendem e de pacificar seu
discernimento e sua discrição por qualquer promessa de recompensa. E devemos lhes encorajar a
não trair o Conhecimento dentro de vocês, a inteligência espiritual com a qual vocês nasceram e
que agora é sua única e maior esperança.
Talvez escutando isso, vocês tenham a impressão do que o universo é um lugar isento de Graça.
Talvez se tornarão cínicos e medrosos pensando que a cobiça é universal. Mas não é o caso.
Agora vocês precisam se tornar fortes, mais fortes do que já são, mais fortes do que já foram. Não
aceitem comunicar-se com aqueles que interferem em seu mundo até conseguirem essa força.
Não abram suas mentes e corações aos visitantes do além deste mundo, pois eles vêm aqui servir
aos seus próprios interesses. Não pensem que eles realizarão suas profecias religiosas ou seus
maiores ideais, porque isso é ilusão.
Existem grandes forças espirituais na Comunidade Maior – indivíduos e até nações que
atingiram estados de realização muito altos, muito além do que a humanidade já demonstrou até
agora. Mas estes não vêm tomar o controle de outros mundos. Eles não representam forças
políticas e econômicas no universo. Não se ocupam com o comércio além da satisfação das suas
próprias necessidades fundamentais. Viajam raramente, exceto em situações de urgência.
Emissários são enviados para ajudar os que estão emergindo na Comunidade Maior, emissários
como nós. E há também emissários espirituais – o poder dos Não-Vistos que podem falar com
aqueles que são prontos para receber e que mostram um bom coração e muita promessa. É assim
que Deus funciona no universo.
Vocês estão entrando num novo e difícil ambiente. Seu mundo tem muito valor para outros.
Vocês precisarão proteger este mundo. Vocês precisarão preservar seus recursos naturais para
não necessitar ou depender do comércio com outros mundos para as necessidades fundamentais
de sua vida. Se vocês não preservem seus recursos, terão que entregar muita da sua liberdade e
auto-suficiência.
Sua espiritualidade deve ser sadia. Ela deve ser baseada em experiências reais, pois os valores e as
crenças, os rituais e as tradições podem ser usados, e estão sendo usados, por seus visitantes para
alcançar os objetivos deles.

Aqui vocês podem começar a ver que os visitantes são muito vulneráveis em certas áreas. Vamos
explorar isso mais a fundo. No plano individual, eles têm pouco livre arbítrio, e dificuldade de
lidar com complexidades. Eles não entendem vossa natureza espiritual. E com certeza não
entendem os impulsos do Conhecimento. Na medida que se fortaleçam com Conhecimento,
vocês se tornam inexplicáveis para eles, vocês se tornam incontroláveis e menos úteis para eles e
o programa de integração deles. Individualmente, à medida que vocês são fortalecidos com
Conhecimento, vocês se tornam um desafio cada vez maior para eles. Quanto mais indivíduos se
fortalecem com Conhecimento, mais dificuldade os visitantes têm em isolá-los.
Os visitantes não têm força física. O poder deles se situa no nível do Ambiente Mental e no uso
das suas tecnologias. São pouco numerosos comparados a vocês. Eles contam inteiramente com
sua aquiescência, e confiam demasiadamente que terão êxito. Segundo a experiência deles, a
humanidade não apresentou até agora nenhuma resistência significativa. Todavia, na medida que
vocês são fortalecidos com Conhecimento, vocês constituem uma força que se opõe à
intervenção e à manipulação, e se tornam uma força que serve à liberdade e a integridade da sua
raça.
Embora talvez poucos serão capazes de receber a nossa mensagem, a sua resposta é importante.
Talvez seja fácil para vocês não acreditarem na nossa presença e a nossa realidade e reagirem
contra nossa mensagem, todavia falamos conforme ao Conhecimento. Consequentemente, o que
estamos dizendo pode ser sabido dentro de vocês, se vocês são livres para sabê-lo.
Entendemos que estamos desafiando muitas crenças e normas em nossa presentação. Mesmo a
nossa presença aqui parecerá inexplicável e será rejeitada por muitos. Contudo nossas palavras e
nossa mensagem podem ressoar em vocês porque falamos com Conhecimento. O poder da
verdade é o maior poder no universo. Tem o poder de libertar. Tem o poder de iluminar. E tem o
poder de dar força e confiança aos que necessitam.
Pelo que entendemos, a consciência humana é muito valorizada na Terra, mesmo se não for
sempre seguida. Falamos sobre isto quando falamos sobre o Caminho do Conhecimento. Ele é
fundamental para todos seus verdadeiros impulsos espirituais. Ele já está contido em suas
religiões. Não é algo novo para vocês. Mas é preciso dar valor a isto, senão nossos esforços e os
esforços dos Não-Vistos para preparar a humanidade para a Comunidade Maior não serão bem
sucedidos. Muito poucas pessoas reagirão. E a verdade será um fardo para elas, porque elas não
conseguirão compartilhá-lo eficazmente.
Portanto, não viemos criticar suas instituições ou suas convenções religiosas, mas apenas ilustrar
como estas podem ser usadas contra vocês. Não estamos aqui para substituí-las ou para negá-las,
mas para demonstrar que estas instituições e convenções devem ser imbuídas com verdadeira
integridade para elas servi-los de uma maneira genuína.
Na Comunidade Maior, a espiritualidade é incorporada naquilo que chamamos de
Conhecimento, Conhecimento significando a inteligência do Espírito e o movimento do Espírito
dentro de você. Isto lhe dá o poder de saber em vez de só acreditar. Isto lhe torna imune à
persuasão e a manipulação, pois o Conhecimento não pode ser manipulado por nenhum poder
ou força mundanos. Isto anima suas religiões e a esperança em vosso destino.

Somos fiéis a estas ideias, porque elas são fundamentais. Porém elas são ausentes nos coletivos, e
se vocês depararem com os coletivos, ou mesmo a sua presença, e tiverem o poder de proteger
sua mente, vocês verão isto por si mesmos.
Pelo que entendemos, há muitas pessoas no mundo que desejam se render, se entregar a um
poder maior na vida. Isto não pertence unicamente ao mundo da humanidade, mas na
Comunidade Maior esse tipo de atitude leva à escravidão. Pelo que entendemos, antes dos
visitantes chegar aqui em números tão grandes, esse mesmo tipo de atitude levava muitas vezes à
escravidão. Mas na Comunidade Maior vocês são mais vulneráveis e devem ser mais sábios, mais
cuidadosos e mais auto-suficientes. Aqui a imprudência sai muito cara e traz muito infortúnio.
Se vocês puderem responder ao Conhecimento e aprender a Via do Conhecimento da
Comunidade Maior, vocês serão capazes de enxergar estas coisas por si mesmos. Aí então, vocês
confirmarão nossas palavras em vez de somente acreditar nelas ou recusá-las. O Criador torna
isto possível, porque o Criador quer que a humanidade se prepare para o seu futuro. Por isso
viemos aqui. Por isso observamos o que acontece e agora temos a oportunidade de relatar o que
vemos.
Os ensinamentos essenciais das tradições religiosas do mundo mostram que a humanidade tem
boas qualidades. Tivemos a oportunidade de aprender sobre elas por meio dos Não-Vistos. Mas
elas também representam uma fraqueza potencial. Se a humanidade exercesse mais vigilância e
compreendesse as realidades da vida na Comunidade Maior e o significado das visitas
prematuras, vocês não correriam tanto perigo quanto estão correndo agora. Há esperança e
expectativas que tais visitas trarão grandes recompensas e grandes realizações a vocês. Porém
vocês não têm sido capazes de aprender sobre a realidade da Comunidade Maior ou sobre as
poderosas forças que estão interagindo com seu mundo. Sua falta de entendimento e sua
confiança precoce nos visitantes não lhes servem.
Por essa razão os Sábios por toda a Comunidade Maior permanecem escondidos. Eles não
procuram o comércio na Comunidade Maior. Não tentam se tornar membros de corporações ou
de cooperativas comerciais. Não procuram relações diplomáticas com muitos mundos. Sua rede
de alianças é mais misteriosa, mais espiritual por natureza. Eles entendem os riscos e as
dificuldades de se expor às realidades da vida no universo físico. Eles mantêm seu isolamento e
vigiam suas fronteiras. Só tentam estender a sua sabedoria por meios de natureza menos física.
Talvez vocês possam ver isto expressado em seu mundo naqueles que são os mais sábios, os mais
dotados, que não procuram a vantagem pessoal através das vias comerciais, ou pela conquista e a
manipulação. Seu próprio mundo já lhes divulga tanto. Sua própria história lhes conta tanto e
ilustra, embora numa escala menor, tudo que lhes estamos apresentando aqui.
Nossa intenção é então não só de avisá-los da gravidade da sua situação mas de fornecer-lhes, se
pudermos, uma percepção maior e um entendimento maior da vida que seguramente, vocês
precisarão. E confiamos que haverá bastante pessoas que ouvirão estas palavras e responderão à
grandeza do Conhecimento. Haverá aqueles, esperamos, que reconhecerão que nossas
mensagens não vêm para suscitar o medo e o pânico mas para engendrar a responsabilidade e o
compromisso à preservação da liberdade e do bem dentro de seu mundo.
Vamos agora descrever as consequências caso a humanidade falhe na sua oposição à Intervenção.
Testemunhamos isso em outros lugares, pois cada um de nós quase conheceu o fracasso no seu

próprio planeta. Supondo-se que chegue ser parte de um coletivo, a Terra será minerada por seus
recursos, seus cidadãos serão reunidos como gado e postos para trabalhar, e seus rebeldes e
heréticos serão alienados ou destruídos. A Terra será preservada pela sua agricultura e seus
recursos minerais. As sociedades humanas existirão, mas somente submissas a poderes baseados
fora de seu mundo. E caso a Terra chegue ao ponto de não ter mais nada a oferecer, seus recursos
completamente esgotados, então vocês serão abandonados completamente saqueados. A
capacidade do planeta para sustentar a vida será muito danificada; os próprios meios para
sobrevivência lhes terão sido roubados. Isso já se passou em muitos outros lugares.
No caso do seu mundo, os coletivos talvez escolherão conservá-lo para um uso progressivo como
posto estratégico e depósito biológico. Mas a população humana sofreria terrivelmente sob tal
reino opressivo. A população humana seria reduzida. Sua gestão estaria nas mãos dos híbridos
geneticamente criados para liderar a raça humana sob uma nova ordem. A liberdade humana
como vocês a conhecem não existiria mais, e vocês sofreriam sob o peso do governo alienígena,
um governo que seria muito duro e exigente.
Há muitos coletivos na Comunidade Maior. Alguns são grandes, outros são pequenos. Alguns
deles são mais éticos em seus métodos, muitos não têm ética. Dependendo de quanto eles
competem entre si pelas oportunidades, como por exemplo o domínio sobre seu mundo, eles
podem usar táticas perigosas. Somos obrigados a dar-lhes esta ilustração para que vocês não
tenham nenhuma dúvida sobre o que lhes estamos contando. As escolhas que vocês têm são
muito limitadas, mas elas são fundamentais.
Portanto, entendam que a partir da perspectiva dos visitantes, todos vocês consistem de tribos
que precisam ser manejadas e controladas a fim de servir os interesses deles. Por isso sua
realidade religiosa e, até um certo ponto, sua realidade social serão preservadas. Mas vocês
perderão muitas coisas. E muito será perdido antes que vocês se realizam o que lhes tem sido
tomado. Consequentemente, só podemos advogar a vigilância, a responsabilidade e o
compromisso ao aprendizagem – aprender sobre a vida na Comunidade Maior, aprender como
preservar sua própria cultura e sua própria realidade dentro de um ambiente maior, e aprender a
enxergar quem está aqui para servi-los e lhes distinguir dos que não estão aqui com tais
propósitos. Esta grande capacidade de discernimento é tão necessitada no mundo, até mesmo
para a resolução de suas próprias dificuldades. Com respeito a sua sobrevivência e seu bem-estar
na Comunidade Maior, este discernimento é absolutamente fundamental.
Todavia animem-se, é isto que queremos estimular em vocês. Temos mais a compartilhar com
vocês.

O Quinto Relatório

O Limiar: Uma Nova Promessa para a Humanidade
Para se preparar para a presença alienígena que está no mundo, é preciso aprender mais sobre a
vida na Comunidade Maior, a vida que envolverá seu mundo no futuro, a vida da qual vocês
farão parte.
O destino da humanidade sempre foi dela emergir numa Comunidade Maior de vida inteligente.
Isto é inevitável e ocorre em todos os mundos onde a semente da vida inteligente tem sido
plantada e se desenvolveu. Eventualmente vocês teriam percebido que vivem dentro de uma
Comunidade Maior. E eventualmente, vocês descobririam que não estão sós dentro do seu
próprio mundo, que estão sendo visitados e que serão obrigados aprender a lidar com raças,
forças, crenças e atitudes divergentes que predominam na Comunidade Maior onde vocês vivem.
É seu destino emergir na Comunidade Maior. Sua isolamento acabou agora. Embora seu mundo
tenha sido visitado muito vezes no passado sem que isso quebrasse seu isolamento, agora seu
estado de isolamento chegou ao fim. Agora é importante para vocês se conscientizarem que não
estão mais sozinhos – no universo ou mesmo no seu próprio mundo. Esta realidade é
apresentada de forma mais abrangente no Ensinamento da Espiritualidade da Comunidade
Maior que está sendo apresentado ao mundo atualmente. Nosso papel aqui é de descrever a vida
tal como ela é na Comunidade Maior para que vocês possam ter um entendimento mais
profundo do vasto panorama da vida no qual vocês estão emergindo. Isto é necessário para que
vocês possam abordar esta nova realidade com uma objetividade, um entendimento e uma
sabedoria maiores. A humanidade viveu relativamente isolada por tanto tempo que é natural
considerarem que o resto do universo funciona segundo as ideias, os princípios e a ciência que
vocês consideram sagrados, e nos quais vocês baseiam suas atividades e suas percepções do
mundo.
A Comunidade Maior é vasta. Suas mais distantes regiões nunca foram exploradas. Ela é mais
extensa do que qualquer raça pode compreender. Nesta magnífica criação, a vida inteligente
existe em todos os níveis de evolução e ela se manifesta através de inúmeras expressões. Seu
planeta se situa numa parte bastante povoada da Comunidade Maior. Há muitas regiões da
Comunidade Maior que nunca foram exploradas e outras abrigam raças que vivem em segredo.
Há de tudo na Comunidade Maior em termos de manifestações da vida. E apesar que a vida
parece difícil e desafiadora da forma como nós a descrevemos, o Criador está trabalhando em
toda parte, reclamando os que se separaram através do Conhecimento.
Na Comunidade Maior, não pode haver uma única religião, ou uma única ideologia ou uma
única forma de governo que possa ser adaptada a todas as raças e todos os povos. Portanto,
quando falamos de religião, falamos da espiritualidade do Conhecimento, porque este é o poder e
a presença do Conhecimento que reside em toda vida inteligente – dentro de vocês, dentro de
seus visitantes e dentro das outras raças que vocês encontrarão no futuro.
A espiritualidade universal se torna então um grande ponto de convergência. Ela reúne os pontos
de vista e as ideias divergentes que prevalecem em seu mundo, e providencia à sua realidade
espiritual um fundamento comum. Porém o estudo do Conhecimento não é só edificante, ele é

essencial à sobrevivência e ao progresso na Comunidade Maior. Para vocês poderem estabelecer
e sustentar sua liberdade e sua independência na Comunidade Maior, é preciso que pessoas
suficientes desenvolvam esta habilidade maior em seu mundo. O Conhecimento é a única parte
de vocês que não pode ser manipulada ou influenciada. É a fonte de todo entendimento sagaz e
de toda atividade sábia. O Conhecimento se torna necessário dentro do ambiente de uma
Comunidade Maior, se vocês dão valor à liberdade e se vocês desejam estabelecer seu próprio
destino, sem serem incorporados num coletivo ou numa outra sociedade.
Portanto, embora apresentamos uma situação grave que ocorre no mundo de hoje, apresentamos
também um grande presente e uma grande promessa para a humanidade, porque o Criador não
deixaria vocês despreparados para a Comunidade Maior, que é o maior de todos os limiares que
vocês enfrentarão como raça. Nós mesmos também fomos abençoados com este presente. Já está
em nossa posse há muitos do que vocês chamam de séculos. Tivemos que aprender a usá-lo
ambos por escolha e por necessidade.
De fato é a presença e o poder do Conhecimento que nos permite comunicar com vocês como
seus Aliados, e lhes oferecer as informações que estamos passando por estes relatórios. Se não
tivéssemos descoberto esta grande Revelação, estaríamos isolados em nossos mundos, incapazes
de compreender as forças maiores no universo que iriam moldar nosso futuro e nosso destino.
Porque o presente que está sendo dado a seu mundo atualmente tem sido dado a nós e a muitas
outras raças promissoras. Este presente é especialmente importante para as raças emergentes
como a sua que prometem tanto mas que são tão vulneráveis na Comunidade Maior.
Por conseguinte não pode haver uma única religião ou ideologia no universo, mas há um
universal princípio, entendimento e realidade espiritual que é disponível a todos. É tão completo
que pode se dirigir aos que são muito diferentes de vocês. Se dirige à diversidade da vida em
todas suas manifestações. Vocês, vivendo no seu mundo, têm a oportunidade agora de aprender
sobre esta grande realidade, de experimentar seu poder e sua graça por si mesmos. De fato, no
final das contas, é este dom que queremos fortalecer pois ele preservará sua liberdade e sua
autodeterminação, e abrirá a porta para uma promessa maior no universo.
Contudo, vocês enfrentarão adversidades e um grande desafio no início. Isto requer que vocês
aprendem um Conhecimento mais profundo e uma consciência maior. Se vocês responderem a
este desafio, vocês tirarão proveito não só por vocês mesmos, mas para toda a sua raça.
O ensinamento da Espiritualidade da Comunidade Maior está sendo apresentado ao seu mundo
agora. Ele nunca havia sido apresentado aqui antes. Está sendo dado através de uma pessoa que
serve como intermediário e orador por esta Tradição. Está sendo enviado pelo mundo neste
momento crítico quando a humana precisa aprender sobre sua vida na Comunidade Maior, e
sobre as forças maiores que estão moldando o mundo atualmente. Somente um ensinamento e
um entendimento provenientes de fora do seu mundo podem dar-lhes esta vantagem e esta
preparação.
Vocês não estão sozinhos em assumir uma tarefa tão grande, porque há outros no universo que
empreendem isso também, e que são até no mesmo nível de desenvolvimento que vocês. Vocês
são apenas uma de muitas raças que estão emergindo na Comunidade Maior no tempo presente.
Cada uma é promissora e ao mesmo tempo, cada uma é vulnerável às dificuldades, aos desafios e
às influências que existem neste ambiente maior. De fato, muitas raças perderam sua liberdade

antes mesmo de consegui-la, para se tornar apenas parte de coletivos ou de corporações
comerciais, ou estados clientes sujeitos a poderes maiores.
Não queremos ver isto acontecer com a humanidade, porque seria uma grande perda. Por isso
estamos aqui. Por isso o Criador está agindo no mundo atualmente, trazendo um novo
entendimento à família humana. Chegou a hora para a humanidade pôr um fim a seus
incessantes conflitos consigo mesma e se preparar para a vida na Comunidade Maior.
Vocês vivem numa região da galáxia que tem muita atividade além da esfera do seu minúsculo
sistema solar. Dentro desta região o comércio acontece ao longo de certas vias. Os mundos
interagem, competem e às vezes entram em conflito entre si. Todos que têm interesses comerciais
procuram oportunidades para negócio. Eles não procuram só recursos mas também alianças com
mundos como o de vocês. Alguns fazem parte de um coletivo maior. Outros mantêm suas
alianças numa escala muito menor. Os mundos que são capazes de emergir na Comunidade
Maior com sucesso tiveram que preservar sua autonomia e sua auto-suficiência num grau muito
alto. Assim eles não se expõem às forças estrangeiras que serviriam só para explorá-los e
manipulá-los.
De fato, no futuro sua auto-suficiência e o desenvolvimento de seu entendimento e sua unidade
se tornarão os mais essenciais para seu bem-estar. E este futuro não é longe, porque a influência
dos visitantes já está crescendo em seu mundo. Muitos indivíduos já aquiesceram a eles e agora
os servem como seus emissários e intermediários. Muitos outros indivíduos servem
simplesmente como matéria prima para o programa genético deles. Como já dizemos, isto já se
passou muitas vezes em muitos mundos. Para nós não é misterioso embora deve parecer
incompreensível para vocês.
A Intervenção é um infortúnio como também uma oportunidade de importância vital. Se vocês
são capazes de reagir, se vocês conseguem se preparar, se vocês conseguem aprender o
Conhecimento e a Sabedoria da Comunidade Maior, então vocês serão capazes de neutralizar as
forças que estão interferindo no seu mundo e construir uma base para uma unidade maior entre
seus povos e entre suas tribos. Naturalmente encorajamos isto, porque isto fortalece o vínculo do
Conhecimento em toda parte.
Na Comunidade Maior, a guerra numa escala maior ocorre raramente. Há forças
constrangedoras. Para começar, a guerra perturba o comércio e o desenvolvimento de recursos.
Por conseguinte, as grandes nações não são permitidas agir imprudentemente, porque isto
impede ou contraria os objetivos de outros partidos, de outras nações e de outros interesses. A
guerra civil ocorre periodicamente em mundos, mas guerra numa grande escala entre sociedades
e entre mundos é muito rara. Em parte, é por esta razão que a habilidade no Ambiente Mental se
desenvolveu, pois as nações competem entre si e tentam influenciar umas as outras. Estas
habilidades e estas capacidades são cultivadas com vários graus de sucesso entre muitas
sociedades na Comunidade Maior, porque ninguém quer destruir recursos e oportunidades.
Quando há este tipo de influências presentes, a necessidade por Conhecimento é ainda maior.
A humanidade é muito mal preparada para isto. Mas por causa de sua rica herança espiritual e o
alto grau em que a liberdade individual existe no seu mundo atualmente, há a promessa que
vocês serão capazes de progredir neste entendimento maior, e então conseguirão assegurar sua
liberdade e preservá-la.

Há outros constrangimentos à guerra na Comunidade Maior. A maioria das sociedades que
fazem comércio pertencem a grandes associações que têm estabelecido leis e códigos de conduta
para seus membros. Estas servem para restringir as atividades de muitos que procurariam utilizar
a força para ganhar o acesso a outros mundos e seus recursos. Para que uma guerra estourasse
em grande escala, seria necessário que muitas raças participassem do conflito, fato que não
ocorre frequentemente. Sabemos que os terráqueos são muito belicosos e que concebem os
conflitos na Comunidade Maior em termos de guerra, mas na realidade vocês descobrirão que
isto não é muito tolerado e que outros meios de persuasão são usados em vez da força.
Então, seus visitantes não chegam bem armados. Não vêm acompanhados de grandes forças
militares, pois utilizam técnicas que os serviram de outras maneiras – técnicas na manipulação
dos pensamentos, dos impulsos e das sensações daqueles que encontram. A humanidade está
muito vulnerável a tais persuasões, dado o grau de superstição, conflito e desconfiança que
predominam no seu mundo atualmente.
Por conseguinte, para compreender seus visitantes e para compreender outras raças que vocês
encontrarão no futuro, é preciso estabelecer uma abordagem mais madura do uso do poder e da
influência. Isto é uma parte essencial de sua educação sobre a Comunidade Maior. Uma parte da
preparação nesse assunto será dada no Ensinamento da Espiritualidade da Comunidade Maior,
mas vocês precisam aprender também através da vivência direta.
Pelo que entendemos, no tempo presente muitas pessoas olham para a Comunidade Maior de
uma maneira muito romântica. Elas acreditam que os tecnologicamente avançados são também
espiritualmente avançados, mas podemos lhes assegurar que isso não é assim. Vocês mesmos,
embora mais tecnologicamente avançados agora do que anteriormente, não têm progredido
muito espiritualmente. Vocês têm mais poder, mais com o poder vem a necessidade de se refrear
mais.
Na Comunidade Maior há os que são muito mais poderosos que vocês no nível da tecnologia e
até mesmo no nível do pensamento. Vocês evoluirão ao ponto de poder lidar com eles, mas o
armamento não será seu foco. Porque a guerra numa escala interplanetária é tão destruidora que
todos perdem. Qual é o saque de um tal conflito? Quais são as vantagens que se pode assegurar
assim? De fato, quando um tal conflito ocorre, ele se desdobra no espaço e raramente em
ambientes terrestres. Nações trapaceiras e os que são destrutivos e agressivos são rapidamente
rebatidos, especialmente se eles se encontram em regiões populosas onde há a prática do
comércio.
Portanto, é preciso compreender a natureza do conflito no universo porque isto lhes dará a
perspicácia para compreender os visitantes e suas necessidades – porque eles funcionam do
modo que fazem, porque eles desconhecem a liberdade individual e porque eles se baseiam em
seus coletivos. Estas características dão estabilidade e poder aos visitantes, mas ao mesmo tempo
os deixam vulneráveis àqueles que têm destreza no uso do Conhecimento.
O Conhecimento lhes permite pensar por inúmeras vias, de agir espontaneamente, de enxergar a
realidade além do óbvio e de vivenciar o futuro e o passado. Tais capacidades são fora do alcance
dos que só seguem as diretivas e os ditados de suas culturas. Vocês estão muito atrás dos
visitantes tecnologicamente, mas vocês podem desenvolver suas habilidades na Via do
Conhecimento, habilidades que vocês necessitarão e devem aprender a confiar cada vez mais.

Não somos os Aliados da Humanidade se não lhes ensinamos sobre a vida na Comunidade
Maior. Já vimos muito. Já nos deparamos com muitas coisas diferentes. Os nossos mundos já
foram subjugados e tivemos que ganhar nossa liberdade de novo. Conhecemos, através dos
nossos erros e por experiência, a natureza do conflito e do desafio que vocês enfrentam
atualmente. Por isso somos bem qualificados para esta missão a serviço de vocês. Contudo, vocês
não nos encontrarão, e não viremos encontrar os líderes de suas nações. Isso não é o nosso
objetivo.
De fato, vocês precisam da mínima interferência possível e, todavia, precisam de uma grande
assistência. Devem desenvolver novas capacidades e adquirir uma nova compreensão. Mesmo se
fosse uma sociedade benevolente que chegasse ao seu mundo, ela teria tanta influência e tanto
impacto que vocês se tornariam dependentes dela e não estabeleceriam sua própria força, seu
próprio poder e sua própria auto-suficiência. Estariam tão dependentes da tecnologia e do
entendimento destes seres que eles não poderiam deixá-los. De fato, a chegada deles aqui os
tornaria ainda mais vulneráveis à interferência no futuro. Vocês iriam desejar ter a tecnologia
deles e viajar pelas vias do comércio da Comunidade Maior. No entanto, não estariam
preparados e não agiriam com sabedoria.
Por isso seus futuros amigos não estão aqui. Por isso eles não vêm ajudá-los. Pois vocês não se
fortaleceriam se eles o fizessem. Vocês iriam querer se associar com eles, formar alianças com
eles, mas vocês seriam tão fracos que seriam incapazes de se proteger. Essencialmente, vocês
seriam absorvidos na cultura deles, o que eles não querem.
Talvez muitas pessoas não serão capazes de compreender o que estamos dizendo aqui, mas com
o tempo, fará sentido, e vocês enxergarão sua sabedoria e sua necessidade. Neste momento, vocês
são frágeis demais, distraídos demais e divididos demais para formar alianças fortes, mesmo com
aqueles que podem se tornar seus amigos no futuro. A humanidade ainda não pode falar com
uma única voz, e por essa razão vocês são vulneráveis à intervenção e manipulação de fora.
Enquanto mais pessoas em seu mundo aprendem mais sobre a realidade da Comunidade Maior,
e se a nossa mensagem alcançar pessoas suficientes, então haverá um consenso crescente de que a
humanidade enfrenta um problema maior. Isto pode gerar uma nova base para cooperação e
consenso. Pois qual é a vantagem que uma nação em seu mundo pode ter sobre uma outra
quando o mundo inteiro é ameaçado por uma Intervenção? O que vale aumentar seu poder
individual num ambiente onde forças alienígenas estão intervindo? Para a liberdade em seu
mundo ser real, é preciso compartilhá-la entre vocês. É preciso reconhecer e saber isto. A
liberdade não pode ser o privilégio dos poucos senão ela não possuirá verdadeira força.
Os Não-Vistos nos indicaram que já existem pessoas procurando a dominação mundial porque
acreditam ter as bençãos e o suporte dos visitantes extraterrestres. Os visitantes as asseguraram
que serão apoiadas na sua busca de poder. Porém, o que estão cedendo além das chaves da sua
própria liberdade e da liberdade do seu mundo? Elas estão sem conhecimento e sem sabedoria.
Elas não podem enxergar o seu erro.
Sabemos também que há pessoas acreditando que os visitantes estão aqui para representar um
renascimento espiritual e uma nova esperança para a humanidade, mas como elas podem saber
disso sem que saibam nada da Comunidade Maior? Elas esperam e desejam que isto seja assim, e
os visitantes se aproveitam de tais desejos, por razões bem óbvias.

Estamos dizendo aqui que não pode existir nada menos que a verdadeira liberdade no mundo, o
verdadeiro poder e a verdadeira unidade. Colocamos nossa mensagem à disposição de todos, e
confiamos que as nossas palavras serão recebidas e consideradas seriamente. No entanto, não
temos nenhum controle sobre a vossa reação. E as superstições e os medos do mundo podem
deixar nossa mensagem fora do alcance de muita gente. Mas a promessa ainda está lá, dentro das
pessoas. Para poder dá-los mais precisaríamos tomar posse do seu mundo, o que não queremos
fazer. Por isso damos tudo que podemos sem interferir em seus assuntos. Todavia há muitos que
querem a interferência. Eles querem ser socorridos ou resgatados por outros. Eles não confiam
nas possibilidades da humanidade. Não acreditam nas forças e nas capacidades inerentes da
humanidade. Eles cederão a sua liberdade voluntariamente. Acreditarão o que os visitantes lhes
contam. E servirão seus novos mestres, achando que estes estão lhes libertando.
A liberdade é uma coisa preciosa na Comunidade Maior. Nunca se esqueçam disso. Sua
liberdade, nossa liberdade. E o que é a liberdade senão a habilidade de seguir o Conhecimento, a
realidade que o Criador lhes deu, de expressar o Conhecimento e de contribuir o Conhecimento
em todas as suas manifestações?
Seus visitantes não têm esta liberdade. Ela lhes é desconhecida. Eles olham para o caos de seu
mundo, e acreditam que a ordem que imporão lhes redimirá e salvará da sua própria
autodestruição. É tudo que eles podem dar, pois é tudo que têm. Eles não acham impróprio usar
vocês, pois eles mesmos estão sendo usados e não conhecem nenhuma alternativa a isto. A
programação deles, o condicionamento deles, é tão completa que só há algumas possibilidades
remotas para alcançá-los no nível da sua espiritualidade mais profunda. Vocês não têm forças
para fazer isto. Vocês precisariam ser muito mais fortes do que são atualmente para ter uma
influência que redime seus visitantes. E no entanto, a conformidade deles não é tão incomum na
Comunidade Maior. É muito comum nos grandes coletivos, onde a uniformidade e a obediência
são essenciais ao funcionamento eficaz, particularmente através das vastas regiões do espaço.
Portanto, não olhem para a Comunidade Maior com medo, mas com objetividade. As condições
que lhes descrevemos já existem em seu mundo. Vocês são capazes de compreender estas coisas.
Vocês já conhecem a manipulação. Já conhecem a capacidade de influenciar os outros.
Simplesmente ainda não as encontraram numa escala tão grande, nem tiveram que competir
com outras formas de vida inteligente antes. Consequentemente, vocês ainda não possuem a
destreza para manipular e influenciar os visitantes e competir com eles.
Falamos do Conhecimento porque é sua maior capacidade. Independentemente da tecnologia
que vocês possam desenvolver com o decorrer do tempo, o Conhecimento é o mais promissor.
Vocês estão muito atrás dos visitantes no seu desenvolvimento tecnológico, e por isso devem
contar com o Conhecimento. É a maior força no universo, e seus visitantes não o usam. É sua
única esperança. Por isso o Ensinamento da Espiritualidade da Comunidade Maior ensina o
Caminho do Conhecimento, fornece os Passos ao Conhecimento e ensina a Sabedoria e a Via da
Percepção da Comunidade Maior. Sem esta preparação, vocês não terão a habilidade ou a
perspectiva para compreender seu dilema e responder a ele eficazmente. É grande demais. É novo
demais. E vocês não estão adaptados a estas novas circunstâncias.

A influência dos visitantes cresce a cada dia que se passa. Cada pessoa que é capaz de ouvir, sentir
e saber isso deve aprender a Via do Conhecimento, o Caminho do Conhecimento da
Comunidade Maior. É uma chamada. É um presente. É um desafio.
Sob circunstâncias mais agradáveis, bem, a necessidade talvez não pareceria tão grande. Mas a
necessidade é imensa, porque não há segurança, não há lugar para se esconder, não há refúgio no
mundo que é seguro da presença alienígena que está aqui. Por isso só há duas escolhas: vocês
podem aquiescer ou vocês podem defender sua liberdade.
É a grande decisão diante de cada pessoa. Este é o grande momento decisivo. Não há lugar para
tolice na Comunidade Maior. É um ambiente exigente demais para isso. Exige excelência e
compromisso. Seu mundo é valioso demais. Outros cobiçam os recursos naturais dele. A posição
estratégica do seu mundo é considerada muito importante. Mesmo se vocês vivessem num
planeta remoto, longe de qualquer via de comércio, longe de qualquer empreendimento
comercial, seu mundo seria descoberto com o tempo. Este evento chegou agora para vocês. E já
está em andamento.
Tomem coragem então. Este tempo requer coragem, não ambivalência. A gravidade da situação
que lhes encara serve apenas para confirmar a importância da vossa vida e da vossa reação, e a
importância da preparação que está sendo dada ao mundo agora. Esta preparação não serve só
para vossa edificação e vosso progresso. É também para vossa proteção e vossa sobrevivência.

O Sexto Relatório

Perguntas e Respostas
Achamos que é importante, dadas as informações que demos até agora, responder a perguntas
que certamente devem surgir a respeito da nossa realidade e da importância das mensagens que
nós viemos dar. Estas perguntas foram enviadas à New Knowledge Library por muitos dos
primeiros leitores do material dos Aliados.
“Dada a falta de provas concretas, por que as pessoas devem acreditar no que vocês estão
contando para elas sobre a Intervenção?”

Primeiro, deve haver muitas provas com relação às visitas ao seu mundo. Nos contaram que é
assim. Porém os Não-Vistos nos contaram também que as pessoas não sabem como interpretar
as provas e que elas as dão o seu próprio significado – um significado que elas preferem dar, um
significado que, na maioria das vezes, lhes conforta e tranquiliza. Temos certeza que se você
dedicar tempo para examinar e investigar este assunto, encontrará provas suficientes que
confirmam que a Intervenção está acontecendo no mundo agora. O fato que seus governos ou
seus líderes religiosos não revelam tais coisas não significa que um evento tão grande não esteja
se passando em seu meio.
“Como as pessoas podem saber que vocês são reais?”

Com respeito à nossa existência, não podemos demonstrar a nossa presença física, e então cabe a
vocês discernir o significado e a importância das nossas palavras. Neste ponto, não é apenas uma
questão de acreditar. É uma questão que exige um reconhecimento maior, um Conhecimento,
uma ressonância. O que lhes contamos acreditamos ser verdade, mas isso não significa que pode
ser recebido como verdade. Não podemos controlar a reação à nossa mensagem. Há pessoas que
exigem mais provas do que é possível providenciar. Para outras tais provas não serão necessárias,
porque elas sentirão uma confirmação interior.
Entretanto, talvez permaneçamos uma controvérsia, mas esperamos e confiamos que as nossas
palavras possam ser consideradas seriamente e que as provas que existem, as quais são
substanciais, possam ser recolhidas e compreendidas por aqueles que querem dedicar seus
esforços e seu foco a isto em suas vidas. A partir da nossa perspectiva, não há um problema, um
desafio e uma oportunidade maior que mereça receber sua atenção mais do que isto.
Por conseguinte, vocês estão no começo de um novo entendimento. Isto exige fé e autoconfiança.
Muitos rejeitarão nossas palavras simplesmente porque não acreditam que possamos existir.
Outros talvez acreditarão que fazemos parte de algum plano de manipulação que está sendo
praticado sobre o mundo. Não podemos controlar estas reações. Só podemos revelar nossa
mensagem e nossa presença em sua vida, não importa o quanto afastada esta presença possa ser
para vocês. Nossa presença aqui não é de importância primordial; indispensável é a mensagem
que viemos revelar, a perspectiva e o entendimento maiores que podemos oferecê-los. Sua
educação precisa começar de algum lugar. Toda educação começa com o desejo de saber.

Esperamos que através dos nossos discursos consigamos ganhar pelo menos uma parte de sua
confiança a fim de começar a revelar o que estamos aqui para oferecer.
“O que vocês têm a dizer àqueles que consideram a Intervenção como positiva?”

Para começar, compreendemos a expectativa que todas as forças que vêm dos céus são
relacionadas com seu entendimento espiritual, suas tradições espirituais e suas crenças
fundamentais sobre a espiritualidade. A ideia que há vida prosaica no universo, que revolve
somente em torno de coisas mundanas, desafia estas suposições fundamentais. A partir do nosso
ponto de vista e dados a vivência das nossas próprias culturas, compreendemos estas
expectativas. No passado distante, nós mesmos as sustentamos. E no entanto fomos obrigados a
abandoná-las para encarar as realidades da Comunidade Maior de vida e o significado das visitas
extraterrestres.
Vocês vivem num grande universo físico. Ele é repleto de vida. Esta vida representa inúmeras
manifestações e representa também a evolução da inteligência e da consciência espiritual em cada
nível. Isto significa que o que vocês encontrarão na Comunidade Maior inclui quase todas as
possibilidades.
No entanto, vocês estão isolados e ainda não viajam pelo espaço. E mesmo se vocês tivessem a
capacidade de alcançar um outro mundo, o universo é vasto, e até agora ninguém adquiriu a
capacidade de ir de um lado da galáxia ao outro com rapidez. Por conseguinte, o universo físico
permanece enorme e incompreensível. Ninguém soube dominar suas leis. Ninguém soube
conquistar seus territórios. Ninguém pode reclamar dominância ou controle completo. Assim a
vida tem um efeito muito humilhante sobre todos. Isto vale mesmo longe das vossas fronteiras.
Vocês devem esperar encontrar à sua frente inteligências que representam forças do bem, forças
de ignorância e forças que são mais neutras em relação a vocês. Porém, as realidades da viagem e
da exploração dentro da Comunidade Maior são que as raças emergentes como a sua,
encontrarão, quase sem exceção, exploradores de recursos, coletivos e aqueles que procuram tirar
proveito por si mesmos, em seus primeiros contatos com a vida da Comunidade Maior.
Com respeito à interpretação positiva das visitas por extraterrestres, esta é devida, em parte, à
expectativa humana e ao desejo natural de acolher um bom resultado e de procurar ajuda da
Comunidade Maior para os problemas que a humanidade não foi capaz de resolver sozinha. É
normal esperar tais coisas, especialmente quando levam em consideração que seus visitantes têm
maiores capacidades que vocês. Contudo, uma grande parte do problema da interpretação das
visitas é devida à vontade e aos planos dos próprios visitantes. Pois eles encorajam as pessoas em
todo lugar a ver sua presença aqui como inteiramente benéfica para a humanidade e suas
necessidades.
“Se esta Intervenção já está tão bem encaminhada, por que vocês não vieram antes?”

No passado, há muitos anos atrás, vários grupos de seus aliados vieram a seu mundo para visitálos numa tentativa de dar uma mensagem de esperança, de preparar a humanidade. Mas
infelizmente suas mensagens não foram compreendidas e foram mal-usadas pelos poucos que

puderam recebê-las. Seguindo a chegada dos aliados, o número de visitantes cresceu e se
concentrou aqui. Nós já sabíamos que isto iria acontecer, porque seu mundo é valioso demais
para passar despercebido, e, como já dizemos, ele não é situado numa parte remota e distante do
universo. Seu mundo tem sido observado por muito tempo por aqueles que se propõem usá-lo
para seu próprio benefício.
“Por que nossos Aliados não podem parar a Intervenção?”

Estamos aqui somente para observar e aconselhar. As grandes decisões diante da humanidade
estão em suas mãos. Ninguém pode tomar estas decisões por vocês. Mesmo seus grandes amigos
que vivem longe do seu mundo não interviriam, porque se o fizessem, causaria guerra, e seu
mundo se tornaria um campo de batalha entre forças que se opõem. E se seus amigos fossem
vitoriosos, vocês se tornariam completamente dependentes deles, incapazes de se sustentar ou de
manter sua própria segurança no universo. Não conhecemos nenhuma raça benevolente que
procuraria carregar este fardo. E na verdade, também não serviria vocês. Porque vocês se
tornariam um estado cliente de um outro poder e teriam que ser governados de longe. Isto não
lhes beneficia de modo algum, e por isso não está acontecendo. No entanto seus visitantes se
apresentarão como salvadores e socorristas da humanidade. Eles se aproveitarão de sua
ingenuidade. Eles usarão suas expectativas e tentarão tirar pleno proveito de sua confiança neles.
Portanto, desejamos sinceramente que nossas palavras sirvam como um antídoto à presença
deles e à manipulação e o abuso deles. Seus direitos estão sendo violados. Seu território está
sendo infiltrado. Seus governos estão sendo persuadidos. E suas ideologias e impulsos religiosos
estão sendo redirecionados.
É preciso que haja uma voz expressando a verdade a esse respeito. Só podemos ter fé em que
vocês possam receber esta voz da verdade. Só podemos esperar que a persuasão ainda não tenha
avançado demais.
“Quais são os objetivos realistas que podemos estabelecer, e, no final das contas, o que é
necessário para impedir que a humanidade perca sua autodeterminação?”

O primeiro passo é a conscientização. Muitas pessoas precisam se dar conta que a Terra está
sendo visitada e que poderes alienígenas estão operando aqui clandestinamente, tentando
esconder sua agenda e seus esforços da compreensão humana. Deve ficar bem claro que sua
presença aqui é um grande desafio à liberdade e a autodeterminação humanas. A agenda por eles
avançada e o Programa de Pacificação por eles patrocinado precisam ser contrariados com
sobriedade e sabedoria, no tocante à presença dos próprios visitantes. Esta oposição precisa
acontecer. Há muitas pessoas no mundo atualmente que são capazes de compreender isto. Então,
o primeiro passo é a conscientização.
O próximo passo é a educação. É preciso que muitas pessoas em diferentes culturas e em
diferentes nações aprendam sobre a vida na Comunidade Maior, e comecem a compreender com
quê lidarão e com quê já estão lidando neste momento.

Por conseguinte, objetivos realistas são a conscientização e a educação. Já seria suficiente para
atrapalhar os planos dos visitantes. Eles estão operando atualmente com pouquíssima resistência.
Encontram poucos obstáculos. Todos que vêem os visitantes como “aliados da humanidade”
devem aprender que isto não é o caso. Talvez nossas palavras não bastarão, mas elas são um
começo.
“Onde podemos achar esta educação?”

A educação se encontra no Caminho do Conhecimento da Comunidade Maior, que está sendo
apresentado no mundo atualmente. Embora apresente um novo entendimento sobre a vida e a
espiritualidade no universo, ele é ligado a todos os genuínos caminhos espirituais que já existem
em seu mundo – caminhos espirituais que dão valor à liberdade humana e o significado da
verdadeira espiritualidade, e que dão valor à cooperação, a paz e a harmonia dentro da família
humana. Portanto, o ensinamento na Via do Conhecimento evoca todas as grandes verdades que
já existem no seu mundo e as dá um contexto e uma arena maiores de expressão. Desta maneira,
o Caminho do Conhecimento da Comunidade Maior não substitui as religiões do mundo, mas
fornece um contexto maior dentro do qual elas podem ser realmente significativas e relevantes a
seu tempo.
“Como podemos comunicar sua mensagem aos outros?”

A verdade vive dentro de cada pessoa neste momento. Se você pode se dirigir à verdade numa
pessoa, esta verdade será fortalecida e começará a ressoar. Nossa grande esperança, a esperança
dos Não-Vistos, as forças espirituais que servem seu mundo, e a esperança dos que valorizam a
liberdade humana e desejam ver sua emergência na Comunidade Maior se realizar com sucesso,
contam com esta verdade que vive dentro de cada pessoa. Não podemos lhes forçar esta
conscientização. Só podemos revelá-la a vocês e confiar na grandeza do Conhecimento que o
Criador lhes deu para capacitar tanto vocês como outros a responder.
“Quais são os pontos fortes da humanidade para ela opor-se à Intervenção?”

Primeiro, sabemos através de nossas observações do seu mundo, e do que os Não-Vistos nos
contaram com relação àquelas coisas que não podemos enxergar, que vocês possuem um grau de
liberdade suficiente para dar-lhes uma base para opor-se à Intervenção, mesmo existindo
atualmente grandes problemas no mundo. Isso é um contraste com muitos outros mundos onde,
para começar, a liberdade individual nunca foi estabelecida. Quando este mundos encontram
forças alienígenas em seu meio e a realidade da Comunidade Maior, as possibilidades para eles
estabelecer a liberdade e a independência são muito limitadas.
Consequentemente, vocês possuem uma grande força no fato que a liberdade humana é
conhecida e valorizada por muitas pessoas, embora talvez não por todas. Vocês sabem que têm
algo a perder. Vocês dão valor àquilo que já têm, na medida que isto tem sido estabelecido. Vocês
não querem ser governados por poderes alienígenas. Vocês nem querem ser governados
rudemente pelas suas próprias autoridades humanas. Isto então é um começo.

Em seguida, seu mundo tem ricas tradições espirituais que cultivam o Conhecimento no
indivíduo e cultivam a cooperação e o entendimento humanos; assim a realidade do
Conhecimento já foi estabelecida. De novo, em outros mundos onde o Conhecimento nunca foi
estabelecido, as possibilidades para estabelecê-lo no momento crítico da emergência na
Comunidade Maior têm pouca esperança para ser bem sucedidas. O Conhecimento é forte o
suficiente em bastante pessoas aqui que talvez serão capazes de aprender sobre a vida na
Comunidade Maior, e compreender o que está acontecendo em seu meio neste tempo. Por isso
estamos esperançosos, pois confiamos na sabedoria humana. Acreditamos que as pessoas podem
erguer-se acima do seu egoísmo, da sua auto-preocupação e da sua auto-proteção para ver a vida
a partir de uma perspectiva maior e para sentir uma responsabilidade maior em serviço à sua
própria espécie.
Talvez nossa fé não tenha fundamento, mas confiamos que os Não-Vistos nos tenham
aconselhado sabiamente quanto a isto. Por conseguinte, nós nos arriscamos ao estar na
proximidade do seu mundo para testemunhar o que acontece além de suas fronteiras; eventos
que influenciarão diretamente seu futuro e seu destino.
A humanidade é muito promissora. Sua consciência dos problemas no mundo está crescendo – a
falta de cooperação entre as nações, a degradação do seu meio ambiente, a diminuição dos
recursos naturais e assim por diante. Se estes problemas não fossem conhecidos por seu povo, se
estes fatos fossem ocultados do seu povo, ao ponto que as pessoas não tivessem ideia da
existência deles, aí não estaríamos tão esperançosos. Contudo, a verdade permanece: a
humanidade tem o potencial e a promessa de neutralizar qualquer intervenção ao mundo.
“Será que esta Intervenção se desenvolverá numa invasão militar?”

Como já dizemos, seu mundo é precioso demais para suscitar uma invasão militar. Ninguém dos
que estão visitando seu mundo quer destruir sua infra-estrutura ou seus recursos naturais. Por
isso os visitantes não tentam destruir a humanidade, mas ao lugar disto, procuram engajar a
humanidade a serviço de seus coletivos.
Vocês não são ameaçados por uma invasão militar. O que lhes ameaça é poder do induzimento e
da persuasão. Isso será construído em cima da sua própria fraqueza, em cima do seu próprio
egoísmo, em cima da sua ignorância sobre a vida na Comunidade Maior e em cima do seu
optimismo cego com respeito ao seu futuro e o significado da vida além das suas fronteiras.
Para contrariar isto, fornecemos uma educação e falamos sobre os meios de preparação que estão
sendo enviados pelo mundo atualmente. Se vocês ainda não conhecessem a liberdade humana, se
vocês ainda não soubessem dos problemas endêmicos de seu mundo, então não poderíamos
confiar tal preparação a vocês. E não estaríamos confiantes que nossas palavras ressoariam com a
verdade do que já sabem.
“Vocês podem influenciar as pessoas na mesma proporção que os visitantes podem, mas para o
bem?”

Nossa intenção não é influenciar indivíduos. Nossa intenção é somente apresentar o problema e
a realidade nos quais vocês estão emergindo. Os Não-Vistos estão providenciando os verdadeiros
meios de preparação, pois estes provêm do Criador de toda a vida. Nisto os Não-Vistos
influenciam indivíduos pelo bem. Mas há constrangimentos. Como já dissemos, é sua
autodeterminação que precisa ser fortalecida. É seu poder que precisa ser aumentado. É sua
cooperação dentro da família humana que precisa ser apoiada.
Há limites na quantidade de ajuda que podemos fornecer. Nosso grupo é pequeno. Não
caminhamos em seu meio. Portanto, a compreensão de sua nova realidade deve ser
compartilhada de pessoa a pessoa. Ela não pode lhes ser forçada por um poder estrangeiro,
mesmo se fosse para o seu próprio bem. Se patrocinássemos um tal programa de persuasão, não
apoiaríamos sua liberdade e sua autodeterminação. Aqui vocês não podem se comportar como
crianças. Devem amadurecer e se tornar responsáveis. É a sua liberdade que está em jogo. É o seu
mundo que está em jogo. É a cooperação entre vocês que é necessária.
Agora vocês têm uma grande causa para unir sua raça, pois nenhum de vocês pode se beneficiar
sem o outro. Nenhuma nação se beneficiará se uma outra nação cai sob a dominação alienígena.
A liberdade humana precisa ser completa. A cooperação precisa ocorrer no mundo inteiro. Pois
todos se encontram na mesma situação agora. Os visitantes não favorecem um grupo sobre o
outro, uma raça sobre a outra, uma nação sobre a outra. Eles procuram apenas o caminho da
menor resistência para estabelecer sua presença e sua dominação no mundo.
“Até que ponto os visitantes já se infiltraram na humanidade?”

Os visitantes têm uma presença considerável entre as mais avançadas nações do seu mundo, em
particular nos países da Europa, a Rússia, o Japão e os Estados Unidos. Estas são consideradas as
nações mais fortes, aquelas que têm mais poder e influência. É lá que os visitantes se
concentrarão. Porém, eles sequestram pessoas no mundo inteiro, e promovem seu Programa de
Pacificação com todos que capturam, se estes indivíduos respondem adequadamente à influência
deles. Portanto, a presença dos visitantes é mundial, mas eles se concentram naqueles que
esperam se tornem seus aliados. Estes são as nações e os governos e líderes religiosos que têm o
maior poder e influência sobre os pensamentos e as convicções humanos.
“Quanto tempo temos?”

Quanto tempo vocês têm? Vocês têm algum tempo, não podemos estimar quanto. Mas viemos
com uma mensagem urgente. Não se trata de um problema que simplesmente pode ser evitado
ou negado. A partir do nosso ponto de vista, é o maior desafio diante da humanidade. É a maior
preocupação, a primeira prioridade. Vocês estão atrasados em sua preparação. Isto é devido a
muitos fatores que estão além do nosso controle. Mas há tempo suficiente, se vocês puderem
reagir. O resultado é incerto mas há ainda esperança que vocês obterão êxito.
“Como podemos nos concentrar nesta Intervenção, dada a imensidade de outros problemas
globais que estão surgindo neste tempo?”

Para começar, sentimos que não há problema no mundo que é tão importante quanto este. A
partir da nossa perspectiva, o que conseguem resolver sozinhos significará pouco no futuro se
perderem sua liberdade. O que esperam ganhar? O que esperam realizar ou assegurar se não
forem livres na Comunidade Maior? Todas suas realizações seriam dadas a seus novos
governadores; todas suas riquezas seriam concedidas a eles. E embora seus visitantes não sejam
cruéis, eles são completamente comprometidos à agenda deles. Eles valorizam vocês somente na
medida da sua utilidade à causa deles. Por isso sentimos que não há outro problema tão
importante quanto este diante da humanidade.
“Quais são as pessoas mais capazes de responder a esta situação?”

Quanto a quem pode responder, há muitas pessoas no mundo atualmente que possuem um
conhecimento inerente da Comunidade Maior e são sensitivos a isto. Há muitas outras que já
foram sequestradas pelos visitantes mas não sucumbiram a eles ou à persuasão deles. E há muitas
outras que se preocupam sobre o futuro do mundo e são alertadas sobre os perigos que a
humanidade enfrenta. Pessoas em todas ou qualquer destas três categorias podem ser entre as
primeiras a responder à realidade da Comunidade Maior e à preparação para a Comunidade
Maior. Elas podem vir de qualquer caminho da vida, de qualquer nação, de qualquer ambiente
religioso ou de qualquer classe econômica. Elas estão literalmente espalhadas pelo mundo inteiro.
Os grandes Poderes Espirituais, que protegem e vigiam o bem-estar da humanidade, contam com
estas pessoas e com a reação delas.
“Vocês relatam que indivíduos do mundo inteiro estão sendo sequestrados. Como as pessoas
podem se proteger ou proteger os outros de serem sequestrados?”

Quanto mais você se fortalece com Conhecimento e se conscientiza da presença dos visitantes,
menos desejável você se torna para o estudo e a manipulação deles. Na medida que você
aproveita seus encontros com eles para enxergar dentro deles, você se torna perigoso para eles.
Como já dissemos, eles procuram o caminho da menor resistência. Eles querem indivíduos que
são dóceis e cedem. Eles querem os que causam poucos problemas e poucas preocupações.
Todavia ao se fortalecer com Conhecimento, você se coloca além do controle deles, porque dessa
forma eles não podem cativar sua mente ou seu coração. E com o tempo, você adquirirá o poder
perceptivo de ver dentro das mentes deles, o que eles não querem. Aí você se torna um perigo
para eles, um desafio para eles, e eles lhe evitarão se puderem.
Os visitantes não querem que sua presença seja revelada. Eles não desejam o conflito. Eles estão
demasiadamente confiantes que podem atingir suas metas sem sofrer muita resistência por parte
da família humana. Mas uma vez que tal resistência é montada, uma vez que o poder do
Conhecimento desperta dentro do indivíduo, aí os visitantes enfrentam um obstáculo muito mais
formidável. Sua intervenção aqui é frustrada e se torna mais difícil de realizar. E se torna mais
difícil para eles persuadir aqueles em sedes de poder. Por conseguinte, é a reação do indivíduo e o
seu compromisso à verdade que são essenciais.
Se conscientizem da presença dos visitantes. Não sucumbam à persuasão que a presença deles
aqui é de natureza espiritual ou que ela trará grandes benefícios ou a salvação à humanidade.

Resistam a persuasão. Retomem sua autoridade interior, o grande presente que o Criador lhes
tem dado. Tornem-se uma força a tomar em consideração, com relação a qualquer um que
infringirá ou negará seus direitos fundamentais.
Isto é o Poder Espiritual sendo expressado. É a Vontade do Criador que a humanidade emerja na
Comunidade Maior unida em si e livre de intervenção e dominação alienígenas. É a Vontade do
Criador que se preparem por um futuro que será diferente do seu passado. Nós estamos aqui em
serviço ao Criador, e então a nossa presença e nossas palavras servem este propósito.
“Se os visitantes encontrarem resistência na humanidade ou em certos indivíduos, será que eles
virão em números maiores ou será que eles partirão?”

Eles não são muitos. Se eles encontrarem uma resistência considerável, eles serão forçados a
recuar e fazer novos planos. Eles confiam totalmente que sua missão pode ser realizada sem
obstáculos sérios. Porém se surgirem obstáculos sérios, a sua intervenção e sua persuasão aqui
serão frustradas, e eles serão obrigados a achar outras vias para travar relações com a
humanidade.
Confiamos que a família humana possa gerar bastante resistência e bastante consenso para
neutralizar estas influências. Nossa esperança e nossos esforços se baseiam nisso.
“Quais são as perguntas mais importantes que devemos fazer a nós mesmos e aos outros com
respeito deste problema da infiltração alienígena?”

Talvez as perguntas mais cruciais para se fazer são: “Será que nós humanos estamos sós no
universo ou no nosso próprio mundo? Estamos sendo visitados atualmente? Será que estas visitas
nos beneficiam? Precisamos nos preparar?”
Estas perguntas são muito fundamentais, mas devem ser feitas. Há muitas perguntas, no entanto,
que não podem ser respondidas, pois vocês não sabem o suficiente sobre a vida na Comunidade
Maior, e vocês ainda não confiam na sua habilidade de contrariar estas influências. Há muitas
coisas faltando na educação humana, a qual se concentra principalmente no passado. A
humanidade está emergindo de um duradouro estado de isolamento relativo. Sua educação, seus
valores e suas instituições foram todos estabelecidos dentro deste estado de isolamento. Mas seu
isolamento acabou agora, para sempre. Sempre era sabido que isto aconteceria. Era inevitável que
isto aconteceria. Consequentemente, sua educação e seus valores estão entrando num novo
contexto, ao qual precisam se adaptar. E o processo de adaptação precisa acontecer rapidamente
por causa da natureza da Intervenção no mundo hoje em dia.
Haverá muitas perguntas que vocês não poderão responder. Terão que viver com elas. Sua
educação sobre a Comunidade Maior está apenas no começo. Devem abordá-la com muita
sobriedade e muito cuidado. Devem contrabalançar suas próprias tendências de tentar crer que a
situação é agradável ou tranquila. Devem desenvolver uma objetividade sobre a vida, e devem
olhar além da sua própria esfera de interesses, a fim de se dar condições para responder às
maiores forças e acontecimentos que estão moldando seu mundo e seu futuro.

“O que acontecerá se as pessoas não responderem em número suficiente?”

Estamos confiantes que um número suficiente de pessoas pode responder e começar a se educar
sobre a vida na Comunidade Maior, a fim de dar promessa e esperança à família humana. Se este
objetivo não puder ser atingido, então os que dão valor à sua liberdade e têm esta educação
deverão se retirar. Deverão manter o Conhecimento vivo no mundo enquanto este cai sob o
controle total das forças alienígenas. É uma alternativa muito grave, porém já aconteceu em
outros mundos. A viagem da volta à liberdade a partir de uma tal posição é muito difícil.
Esperamos que vocês não encontrem tal destino, eis porque estamos aqui transmitindo-lhes estas
informações. Como já dissemos, há bastante pessoas no mundo que são capazes de responder
para neutralizar as intenções dos visitantes e contrariar sua influência sobre os assuntos e os
valores humanos.
“Vocês falam de outros mundos emergindo na Comunidade Maior. Será que podem falar de
sucessos e fracassos que talvez sejam relevantes à nossa situação?”

Houve sucessos, senão não estaríamos aqui. No meu caso, como orador do grupo, nosso mundo
já estava muito infiltrado antes que nos demos conta da situação. Nossa educação foi iniciada por
um grupo tal como o nosso, que nos providenciou perspicácia e informações sobre nossa
situação. Nós já tínhamos comerciantes de recursos alienígenas no nosso mundo interagindo
com nosso governo. Os que estavam em cargos de poder naquele época foram persuadidos a
acreditar que a troca e o comércio nos beneficiariam, pois estávamos começando a esgotar nossos
recursos. Embora nossa raça fosse unificada, ao contrário da sua, começamos a nos tornar
completamente dependentes da nova tecnologia e das novas oportunidades que nos estavam
oferecendo. E enquanto isto acontecia, houve uma transferência do centro do poder. Estávamos
nos tornando em clientes. Os visitantes estavam se tornando em fornecedores. Com o decorrer
do tempo, eles nos impuseram condições e restrições, agindo sutilmente no início.
Nosso enfoque e nossas crenças religiosas também foram influenciados pelos visitantes, que se
mostravam interessados em nossos valores espirituais mas queriam nos passar um novo
entendimento, um entendimento baseado no coletivo, baseado na cooperação das mentes
pensando em uníssono umas com as outras. Isto era apresentado a nossa raça como uma
expressão de espiritualidade e realização. Alguns foram persuadidos, e no entanto fomos bem
aconselhados por nossos aliados de além de nosso mundo, aliados tais como nós; por isso
começamos a montar um movimento de resistência e com o tempo fomos capazes de forçar os
visitantes a partir do nosso mundo.
Desde então aprendemos muito sobre a Comunidade Maior. O comércio que fazemos é muito
seletivo, com apenas umas poucas outras nações. Fomos capazes de evitar os coletivos, e isto
salvaguardou nossa liberdade. Porém, nosso sucesso foi difícil a realizar, pois muitos de nos
encontraram a morte em face deste conflito. A nossa é uma história de sucesso, mas não foi sem
custo. Há outros em nosso grupo que passaram dificuldades parecidas por terem interagido com
poderes intervenientes da Comunidade Maior. Contudo, com o tempo aprendemos a viajar além
das nossas fronteiras no espaço e formamos alianças entre nós. Fomos capazes de aprender o que
a espiritualidade significa na Comunidade Maior. Com respeito a isto, os Não-Vistos, que servem

nosso mundo também, nos ajudaram a fazer a grande transição do isolamento à consciência da
Comunidade Maior.
Assim mesmo, sabemos que muitos fracassos ocorreram. As culturas nas quais os povos
indígenas não tinham estabelecido a liberdade pessoal ou não tinham provado as frutas da
cooperação, embora tivessem avançado tecnologicamente, não tinham um fundamento para
estabelecer sua própria independência no universo. Sua habilidade para resistir aos coletivos era
muito limitada. Induzidas por promessas de mais poder, de tecnologia superior e de mais
riquezas, e induzidas pelos benefícios aparentes do comércio na Comunidade Maior, seu centro
de poder deixou seu mundo. No fim, eles se tornaram completamente dependentes de seus
fornecedores os quais conquistaram o controle sobre seus recursos e suas infra-estruturas.
Certamente vocês podem imaginar como isto poderia acontecer. Mesmo dentro do seu mundo,
de acordo com a sua história, vocês viram como nações menores caíram sob a dominação de
nações maiores. Mesmo hoje em dia vocês podem ver isto acontecer. Consequentemente, estas
ideias não lhes são completamente estranhas. Na Comunidade Maior, como no seu mundo, os
fortes dominarão os fracos, se puderem. É uma realidade da vida em todo lugar. E por esta razão
estamos encorajando sua conscientização e sua preparação, para que vocês se tornem fortes e que
sua autodeterminação possa crescer.
Muitas pessoas podem se decepcionar profundamente ao entender e aprender que a liberdade é
rara no universo. Na medida que as nações se tornam mais poderosas e mais tecnológicas, elas
exigem cada vez mais uniformidade e transigência dos seus povos. Enquanto elas estabelecem
ligações com a Comunidade Maior e se envolvem nos assuntos da Comunidade Maior, a sua
tolerância para a expressão individual diminui até chegar no ponto onde as grandes nações, que
possuem as riquezas e o poder, são governadas com um alto grau de rigor e uma atitude exigente
que vocês achariam detestáveis.
Aqui vocês devem aprender que o avanço tecnológico e o progresso espiritual não são iguais;
uma lição que a humanidade ainda precisa aprender e que vocês têm que aprender se forem
aplicar a sua sabedoria natural nestes assuntos.
Seu mundo é considerado muito valioso. É biologicamente rico. Vocês estão sentados sobre um
prêmio que devem proteger se querem administrá-lo e se beneficiar dele. Pensam nos povos do
seu mundo que perderam sua liberdade porque viviam num lugar considerado valioso por
outros. Agora a família humana inteira corre este perigo.
“Os visitantes são muito habilidosos em projetar pensamentos e influenciar o Ambiente Mental
das pessoas, então como podemos nos assegurar que aquilo que vemos é real?”

A única base para a percepção sábia é a cultura do Conhecimento. Se acreditam somente o que
vêem, então acreditarão somente o que lhes é mostrado. Sabemos que há muitos que têm esta
perspectiva. Porém aprendemos que os Sábios em toda parte devem adquirir uma visão maior e
um discernimento maior. É verdade que seus visitantes podem projetar imagens de seus santos e
de suas personalidades religiosas. Embora isto não seja muito praticado, pode, com certeza, ser
usado para suscitar compromisso e dedicação entre os que já se entregaram a tais crenças. Aqui a
sua espiritualidade se torna uma área de vulnerabilidade onde vocês devem usar a Sabedoria.

Todavia, o Criador deu-lhes o Conhecimento como fundamento para o verdadeiro
discernimento. Vocês podem saber o que estão vendo se vocês se perguntarem se é real ou não.
Porém para fazer isto, é preciso haver este fundamento, e por isso o ensinamento na Via do
Conhecimento é tão fundamental para aprender a Espiritualidade da Comunidade Maior. Sem
isto, as pessoas acreditarão o que querem acreditar, e elas se basearão no que vêem e no que é
mostrado para elas. E já terão perdido seu potencial para liberdade, pois em primeiro lugar, o seu
florescimento nunca foi permitido.
“Vocês falam sobre manter o Conhecimento vivo. Quantos indivíduos serão necessários para
manter o Conhecimento vivo no mundo?”

Não podemos lhes dar um número, mas deve ser forte o suficiente para gerar uma voz dentro de
suas próprias culturas. Se esta mensagem só for recebida por poucos, eles não terão esta voz ou
esta força. Por isso eles devem compartilhar a sua sabedoria. Esta não pode servir meramente
para sua edificação. Muitos mais devem aprender desta mensagem, muitos mais dos que podem
recebê-la neste momento.
“Há algum perigo em apresentar esta mensagem?”

Há sempre perigo em apresentar a verdade, não somente em seu mundo mas também em outros
lugares. As pessoas se aproveitam das condições tais como são as atuais. Os visitantes oferecerão
vantagens àqueles em cargos de poder que podem recebê-los e que não estão fortalecidos com
Conhecimento. As pessoas se acostumam a estas vantagens e constroem suas vidas sobre elas.
Por isso elas se tornam resistentes ou até hostis à presentação da verdade, que chama para a sua
responsabilidade o serviço aos outros e que pode ameaçar a base de suas riquezas e de suas
realizações.
Por isso nós nos escondemos e não caminhamos pelo seu mundo. Os visitantes com certeza nos
destruirão se puderem nos localizar. Mas talvez a humanidade tentará nos destruir também por
causa do que representamos, por causa do desafio e da nova realidade que demonstramos. Não
estão todos prontos para receber a verdade mesmo que ela seja muito necessitada.
“Podem indivíduos que são fortes com Conhecimento influenciar os visitantes?”

Aqui as possibilidades de sucesso são muito limitadas. Vocês estão lidando com um coletivo de
seres que foram criados para serem dóceis, e dos quais a vida e a vivência são inteiramente
incorporadas e engendradas por uma mentalidade coletiva. Eles não pensam por si mesmos. Por
esta razão achamos que vocês não podem lhes influenciar. Há poucos dentro da família humana
que têm a força para fazer isto, e mesmo para eles as possibilidades de sucesso são muito
limitadas. Então a resposta deve ser “Não”. Na prática, vocês não podem convencê-los.
“Qual é a diferença entre um coletivo e uma humanidade unida?”

Os coletivos são constituídos de diferentes raças e daqueles que são criados para servir essas
raças. Muitos dos seres que se encontram na Terra passam por um processo de cruzamento
genético pelos coletivos, para depois servir-los como domésticos. Estes seres perderam sua
herança genética há muito tempo. São criados para servir, assim como vocês fazem criações de
animais para servir vocês. A cooperação humana que nós promovemos é uma cooperação que
preserva a autodeterminação dos indivíduos e provê uma posição de força a partir da qual a
humanidade pode interagir, não só com os coletivos, mas também com outros alienígenas que
visitarão sua costa no futuro.
Um coletivo se baseia numa única crença, num único conjunto de princípios e numa única
autoridade. Sua ênfase é a lealdade absoluta a uma ideia ou um ideal. Isto não é somente
engendrado na educação de seus visitantes, mas também no código genético deles. Por isso se
comportam de tal modo. Isto constitui ambos sua força e sua fraqueza. Eles são muito fortes no
Ambiente Mental porque suas mentes são unidas. Mas eles são fracos porque não podem pensar
por si mesmos. Eles não conseguem lidar com complicações ou adversidade com muito êxito.
Um homem ou uma mulher de Conhecimento seria incompreensível para eles.
A humanidade precisa se unir para preservar sua liberdade, mas isto é um estabelecimento muito
diferente da criação de um coletivo. Nós os chamamos de “coletivos” porque consistem de
coletivos de diferentes raças e nacionalidades. Os coletivos não são uma única raça. Embora há
muitas raças na Comunidade Maior que são regidas por uma autoridade dominante, um coletivo
é uma organização que se estende além da lealdade de uma raça ao seu próprio mundo.
Os coletivos podem exercer muito poder. Contudo os coletivos tendem a competir entre si, pois
há muitos coletivos, o que impede que um deles se torne dominante. Além disso, várias nações
na Comunidade Maior têm disputas duradouras que são difíceis de transpor. Talvez rivalizam há
muito tempo pelos mesmos recursos. Talvez rivalizam para vender os recursos que possuem.
Porém um coletivo é um assunto diferente. Como estamos dizendo aqui, ele não se baseia numa
única raça e num único mundo. Os coletivos são o resultado da conquista e da dominação. Por
isso seus visitantes consistem de diferentes raças de seres em diferentes níveis de autoridade e
comando.
“Será que outros mundos, que se unificaram com sucesso, souberam preservar sua liberdade de
pensamento?”

Em vários graus. Alguns a preservaram num grau muito alto, outros menos, dependendo da sua
história, da sua constituição psicológica e das necessidades de sua própria sobrevivência. A vida
de vocês no mundo tem sido relativamente fácil em comparação com lugares aonde outras raças
se desenvolveram. A colonização ocorreu na maioria dos lugares onde há vida inteligente, porque
não há muitos planetas terrestres tais como o seu que se dispõe de uma riqueza tão grande de
recursos biológicos. A liberdade deles dependia, em grande parte, da riqueza de seus meios
ambientes. Mas todos conseguiram frustrar a infiltração alienígena e estabeleceram suas próprias
rotas de troca, comércio e comunicação a base da sua própria autodeterminação. Esta é uma
realização rara e precisa ser conquistada e protegida.

“O que será necessário para realizar a unificação da humanidade?”

A humanidade é muito vulnerável na Comunidade Maior. Com o tempo, esta vulnerabilidade
pode fomentar uma cooperação fundamental dentro da família humana, pois vocês precisam
juntar-se e unir-se a fim de sobreviver e progredir. Esta cooperação constitui parte da consciência
da Comunidade Maior. Se for baseada nos princípios da contribuição, da liberdade e da autoexpressão humanas, então sua auto-suficiência pode se tornar muito forte e muito rica. Mas é
preciso mais cooperação no mundo. As pessoas não podem viver somente por si mesmas ou
colocar seus próprios objetivos pessoais acima e além das necessidades de todos os outros.
Alguns podem ver isto como uma perda de liberdade. Nós o vemos como uma garantia para
liberdade no futuro. Porque dadas as atitudes predominantes no mundo atualmente, sua futura
liberdade será muito difícil de assegurar ou manter. Tomem cuidado. Os que são conduzidos por
seu próprio egoísmo são os candidatos perfeitos para a influência e a manipulação alienígenas. Se
eles ocupam cargos de poder, eles entregarão as riquezas da sua nação, a liberdade da sua nação e
os recursos da sua nação a fim de tirar proveito para si mesmos.
Consequentemente, é preciso mais cooperação. Com certeza vocês podem enxergar isto. Com
certeza isto é aparente mesmo dentro do seu próprio mundo. Mas esta cooperação difere muito
da vida do coletivo, onde raças foram dominadas e controladas, onde os que são dóceis são
trazidos aos coletivos e os que não obedecem são alienados ou destruídos. Certamente, uma tal
organização, embora possa exercer uma influência considerável, não pode beneficiar seus
membros. E no entanto, é o caminho que muitas raças na Comunidade Maior escolheram. Não
queremos ver a humanidade cair numa tal organização. Seria uma grande tragédia e uma perda.
“Em que a perspectiva humana difere da vossa?”

Uma das diferenças é que desenvolvemos uma perspectiva da Comunidade Maior, que é uma
maneira menos egocêntrica de ver o mundo. É um ponto de vista que dá muita clareza e pode
trazer muita firmeza com relação aos problemas menores que vocês enfrentam nos seus assuntos
quotidianos. Se vocês conseguem resolver um grande problema, conseguirão também resolver
problemas menores. Vocês têm um grande problema. Cada ser humano no mundo enfrenta este
grande problema. Este pode uni-los e permiti-los a superar suas diferenças e seus conflitos de
longo tempo. O problema é bem grande e bem poderoso. Por isso dizemos-lhes que há a
possibilidade para a redenção no meio das próprias circunstâncias que ameaçam seu bem-estar e
seu futuro.
Sabemos que o poder do Conhecimento dentro do indivíduo pode restaurá-lo e todos os seus
relacionamentos num nível mais elevado de realização, de reconhecimento e de habilidade.
Vocês devem descobrir isto por si mesmos.
Nossas vidas diferem muito das suas. Uma das diferenças é que nossas vidas são dadas ao serviço,
um serviço que nós mesmos escolhemos. Temos a liberdade de escolher e por isso a nossa
escolha é real e significativa, e se baseia no nosso próprio entendimento. Nosso grupo é
constituído por representantes de vários mundos. Nós nos juntamos em serviço à humanidade.
Representamos uma aliança maior que é por natureza mais espiritual.

“Esta mensagem vem através de um homem. Por que não estão contactando todas as pessoas se
ela é tão importante?”

Isto é apenas uma questão de eficiência. Não controlamos quem é selecionado para nos receber.
Este assunto cabe aos Não-Vistos, os que vocês poderiam devidamente chamar de “Anjos”.
Assim os consideramos. Eles selecionaram esta pessoa, uma pessoa que não tem uma alta posição
no mundo, que não é reconhecida no mundo, um indivíduo que foi escolhido por causa das suas
qualidades e por causa da sua herança na Comunidade Maior. Somos felizes em ter alguém pelo
qual podemos falar. Se falássemos através de mais indivíduos, eles poderiam discordar entre si, e
a mensagem ficaria confusa e perdida.
Sabemos, a partir da nossa própria experiência como estudantes, que a transmissão da sabedoria
espiritual é geralmente passada através de um indivíduo, com a assistência de outros. Este
indivíduo deve levar o peso, o fardo e o risco de ser escolhido para isso. Nós respeitamos ele por
fazer isto, e entendemos quê fardo isto pode ser. Isto será talvez mal-interpretado, e por isso os
Sábios devem ficar escondidos. Nós mesmos devemos ficar escondidos. Ele deve ficar escondido.
Desse modo, a mensagem pode ser entregue, e o mensageiro pode ser preservado. Pois haverá
hostilidade dirigida a esta mensagem. Os visitantes se oporão a ela e já estão se opondo. Sua
oposição pode ser considerável mas ela será dirigida, em primeiro lugar, ao próprio mensageiro.
Por isso o mensageiro deve ser protegido.
Sabemos que as respostas a estas perguntas gerarão mais perguntas. E muitas dessas não podem
ser respondidas, talvez por muito tempo. Os Sábios em qualquer lugar precisam viver com
perguntas que ainda não podem responder. É através de sua paciência e sua perseverança que as
verdadeiras respostas surgem, e que eles as podem experienciar e incorporar.

Palavras finais
A humanidade está em um novo começo. Ela enfrenta uma situação grave. A necessidade por
uma nova instrução e entendimento é fundamental. Nós estamos aqui para servir esta
necessidade a pedido dos Não-Vistos. Eles estão dependendo de nós para compartilharmos a
nossa sabedoria, porque nós vivemos no universo físico, assim como vocês. Não somos seres
angelicais. Não somos perfeitos. Não alcançamos grandes níveis de consciência e realização
espirituais. E portanto a nossa mensagem para vocês sobre a Comunidade Maior, nós confiamos,
será mais relevante e mais facilmente recebida. Os Não-Vistos sabem muito mais do que nós
sobre a vida no universo e sobre os níveis de avanço e realização que estão disponíveis e que são
praticados em muitos lugares. No entanto eles nos pediram para falar a respeito da realidade da
vida física porque nós estamos totalmente engajados ali. E nós aprendemos por meio de nossas
próprias provações e erros sobre a importância e o significado do que estamos compartilhando
com vocês.
Assim, nós viemos como os Aliados da Humanidade, pois é isto o que somos. Sejam gratos por
terem aliados que podem ajudá-los e que podem instruí-los e que podem apoiar a sua força, a sua
liberdade e a sua realização. Porque sem esta assistência as probabilidades de vocês sobreviverem
o tipo de infiltração alienígena que vocês estão experimentando agora seriam muito limitadas.
Sim, haveriam alguns poucos indivíduos que iriam perceber a situação como ela realmente existe,
mas a quantidade destes não seria grande o bastante, e as vozes deles não seriam ouvidas.
Nisto, só podemos pedir pela sua confiança. Nós esperamos que através da sabedoria de nossas
palavras e através das oportunidades que vocês têm de aprender o significado e relevância delas,
que possamos ganhar esta confiança ao longo do tempo, porque vocês têm aliados na
Comunidade Maior. Vocês têm grandes amigos além deste mundo, que sofreram os desafios que
vocês estão enfrentando agora e que alcançaram sucesso. Por termos sido ajudados, nós agora
devemos ajudar a outros. Este é o nosso pacto sagrado. É com isto que estamos firmemente
compromissados.

A Solução
Em seu cerne, a Solução para a Intervenção não tem a ver com tecnologia, política ou força
militar.

Trata-se do renovar do espírito humano.
Trata-se das pessoas se tornarem cientes da Intervenção e falando contra ela.
Trata-se de terminar o isolamento e a ridicularização que impede que as pessoas
expressem o que elas vêem e sabem. Trata-se de superar o medo, a fuga, a fantasia e o
engano.
Trata-se das pessoas se tornarem fortes, conscientes e capacitadas.
Os Aliados da Humanidade fornecem o aconselhamento crítico que nos capacita a
reconhecer a Intervenção e a neutralizar as suas influências. Para fazer isto, os Aliados nos
exortam a exercitarmos a nossa inteligência nativa e o nosso direito de cumprir o nosso
destino como uma raça livre na Comunidade Maior.
É hora de começar.

Existe uma nova esperança no mundo
A esperança no mundo é acesa novamente por aqueles que se tornam fortes com o
Conhecimento. A esperança pode se dissolver e em seguida ser reacesa. Ela pode parecer ir e vir,
dependendo de como as pessoas estão seduzidas e o que elas escolhem para si mesmas. A
esperança repousa sobre você. O fato dos Não-Vistos estarem aqui não significa que exista
esperança, porque sem você não haveria esperança. Pois você e outros como você estão trazendo
uma nova esperança ao mundo porque vocês estão aprendendo a receber a dádiva do
Conhecimento. Isso traz uma nova esperança ao mundo. Talvez você não possa ver isso
totalmente nesse momento. Talvez isso pareça estar além do seu entendimento. Mas a partir de
uma perspectiva maior, isso é muito verdadeiro e muito importante.
O emergir do mundo na Comunidade Maior fala sobre isso, porque se ninguém estivesse se
preparando para a Comunidade Maior, se ninguém estivesse aprendendo o Caminho do
Conhecimento da Comunidade Maior ou a Espiritualidade da Comunidade Maior, então a
esperança iria parecer estar desaparecendo. E o destino da humanidade pareceria ser
completamente previsível. Mas pelo fato de existir esperança no mundo, existir esperança em
você e em outros como você que estão respondendo a um chamado maior, o destino da
humanidade tem grande promessa, e a liberdade da humanidade pode muito bem ainda ser
garantida.
Extraído de Passos para o Conhecimento
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A ética de Contato
A todo momento os Aliados nos encorajam a tomarmos um papel ativo em discernir e nos opor
à Intervenção extraterrestre que está acontecendo no nosso mundo hoje. Isto inclui discernir os
nossos direitos e prioridades como povo nativo deste mundo e incluir estabelecer as nossas
próprias Regras de Interação a respeito de todo contato presente e futuro com outras raças de
seres.
Olhando para o mundo natural e ao longo da história humana, ambos demonstram amplamente
a nós as lições de intervenção: que competição por recursos é uma parte integral da natureza, que
intervenção feita por uma cultura sobre outra cultura é sempre executada por interesse próprio e
tem um impacto destrutivo na cultura e liberdade do povo sendo descoberto e que os fortes
sempre dominam os fracos, se eles puderem.
Enquanto seja concebível que estas raças extraterrestres visitando o nosso mundo possam ser
uma exceção a esta regra, tal exceção teria que ser provada além de qualquer sombra de dúvida,
dando à humanidade o direito de avaliar qualquer proposta de visitação. Isto certamente não
ocorreu. Ao invés, na experiência da humanidade de Contato até agora, nós tivemos burladas a
nossa autoridade e direitos proprietários como povo nativo deste mundo. Os “visitantes”
buscaram sua própria agenda, sem consideração pela aprovação ou participação informada da
humanidade.
Assim como ambos os Relatórios dos Aliados e muito da pesquisa ufológica/extraterrestre
claramente indicam, um contato ético não está ocorrendo. Enquanto possa parecer apropriado
para uma raça estrangeira compartilhar conosco a sua experiência e sabedoria à distância, como
os Aliados fizeram, não é apropriado para raças vierem aqui sem serem convidadas e tentarem
interferir nos assuntos humanos, até mesmo sob o disfarce de nos ajudar. Dado o nível do
desenvolvimento da humanidade neste momento como uma raça jovem, não é ético fazer isto.
A humanidade não teve a oportunidade de estabelecer as suas próprias Regras de Interação ou de
definir as fronteiras que cada raça nativa deve estabelecer para a sua própria proteção e
segurança. Fazer isto iria promover a unidade e cooperação humana porque nós teríamos que
nos unir para alcançar isto.
Esta ação exigiria a conscientização de que somos um povo compartilhando um mundo, que não
estamos sozinhos no universo e que as nossas fronteiras para o espaço devem ser estabelecidas e
protegidas. Tragicamente, este processo necessário de desenvolvimento está agora sendo burlado.
É para encorajar a preparação da humanidade para as realidades da vida na Comunidade maior
que os Relatórios dos Aliados foram enviados. De dato, a mensagem dos Aliados para a
humanidade é uma demonstração do que é um contato ético real. Eles estão mantendo uma
abordagem “sem usar as mãos”, respeitando as nossas habilidades e autoridade nativas ao mesmo
tempo em que encorajam a liberdade e a união que a família humana vai precisar ter a fim de
navegar o nosso futuro na Comunidade Maior. Ao passo que muitas pessoas hoje duvidam que a
humanidade tem o poder e a integridade para alcançar as suas próprias necessidades e desafios

no futuro, os Aliados nos garantem que temos este poder, o poder espiritual do Conhecimento,
que reside dentro de todos nós e que nós devemos usá-lo por nós mesmos.
A preparação para o emergir da humanidade na Comunidade Maior foi dada. Os dois conjuntos
dos Relatórios dos Aliados da Humanidade e os livros de O Caminho do Conhecimento da
Comunidade Maior estão disponíveis para leitores em todos os lugares. Eles podem ser
visualizados em www.aliadosdahumanidade.org e www.greatercommunity.org. Juntos eles
fornecem o meio para neutralizar a Intervenção e para enfrentar o nosso futuro em um mundo
em mudança no limiar do espaço. Esta é a única preparação deste tipo no mundo hoje. É a
própria preparação que os Aliados tão urgentemente convocaram.
Em resposta aos Relatórios dos Aliados, um grupo de leitores dedicados criaram habilmente um
documento intitulado a Declaração de Soberania Humana. Tomando com modelo a Declaração
de Independência dos Estados Unidos, a Declaração de Soberania Humana visa estabelecer a
Ética de Contato e as Regras de Interação que nós, como o povo nativo do mundo, agora
precisamos desesperadamente a fim de preservar a liberdade e soberania humana. Como o povo
natural deste mundo, nós temos o direito e responsabilidade de determinar quando e como
visitações ocorrerão e quem pode adentrar nosso mundo. Nós devemos tornar conhecido a todas
as nações e grupos no universo que estão cientes da nossa existência que nós somos autodeterminados e visamos exercitar os nossos direitos e responsabilidades como uma emergente
raça de pessoas livres na Comunidade Maior. A Declaração de Soberania Humana é um começo
e pode ser lida online em www.soberaniahumana.org
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Tomando uma atitude – O que você pode fazer
Os Aliados nos pedem para tomarmos uma posição pelo bem-estar do nosso mundo e nos
tornarmos, em essência, Aliados da Humanidade nós mesmos. Contudo para isto ser real, este
compromisso deve vir da nossa consciência, a parte mais profunda de nós mesmos. Existem
muitas coisas que você pode fazer para neutralizar a Intervenção e para se tornar uma força
positiva fortalecendo a si mesmo e a outros ao redor de você.
Alguns leitores expressaram sentimentos de desesperança depois de lerem o material dos
Aliados. Se esta é a sua experiência, é importante lembrar que é a intenção da Intervenção
influenciar você a se sentir ou aceitando e esperançoso, ou desamparado e impotente diante da
presença deles. Não se permita ser persuadido. Você encontra força ao agir. O que você pode
realmente fazer? Há muitas coisas que você pode fazer.
Instrua-se.

A preparação deve começar com conscientização e instrução. Você deve ter um entendimento do
que você está lidando. Instrua-se sobre o fenômeno ufológico/extraterrestre. Instrua-se sobre as
descobertas mais recentes da ciência planetária e da astrobiologia que estão se tornando
disponíveis a nós.
Leitura recomendada:
— Veja “Recursos adicionais” no Apêndice.
Resista a influência do Programa de Pacificação.

Resista o Programa de Pacificação. Resista a influência para você se tornar indiferente e
insensível ao seu próprio Conhecimento. Resista a Intervenção através da conscientização,
através da divulgação desta mensagem e através de entendimento. Promova a cooperação, união
e integridade humanas.
Leitura recomendada:
— Espiritualidade da Comunidade Maior, Capítulo 6, “O que é a Comunidade Maior?” e
Capítulo 11, “Para quê é a sua preparação?”.
— Vivendo o Caminho do Conhecimento, Capítulo 1, “Vivendo em um mundo emergente”
Torne-se ciente do Ambiente Mental.

O Ambiente Mental é o ambiente de pensamento e influência no qual todos vivemos. O seu
efeito sobre o nosso pensamento, emoções e ações é ainda maior do que o efeito do ambiente
físico. O Ambiente Mental está agora sendo diretamente afetado e influenciado pela Intervenção.

Também está sendo afetado por interesses governamentais e comerciais em todo o nosso redor.
Tornar-se ciente do Ambiente Mental é crucial para manter a sua própria liberdade de pensar
livremente e com clareza. O primeiro passo que você pode tomar é escolher conscientemente
quem e o quê está influenciando o seu pensamento e decisões através do que você recebe de fora.
Isto inclui a mídia, livros e amigos, família e figuras autoritárias persuasivas. Defina as suas
próprias diretrizes e aprenda a como determinar com clareza, com discernimento e objetividade,
o que as outras pessoas, e mesmo a cultura em geral, estão lhe dizendo. Cada um de nós deve
aprender a discernir conscientemente estas influências a fim de proteger e elevar o Ambiente
Mental no qual vivemos.
Leitura recomendada
— Sabedoria da Comunidade Maior, Volume 2, Capítulo 12, “Auto-expressão e o Ambiente
Mental” e o Capítulo 15, “Respondendo à Comunidade Maior”.
Estude o Caminho do Conhecimento da Comunidade Maior.

Aprender o Caminho do Conhecimento da Comunidade Maior lhe traz a um contato direto com
a mente espiritual mais profunda que o Criador de toda a vida colocou dentro de você. É ao nível
desta mente mais profunda que fica além do nosso intelecto, ao nível do Conhecimento, que você
está seguro contra interferência e manipulação de qualquer poder do mundo ou da Comunidade
Maior. O Conhecimento também contém para você o seu propósito espiritual maior por ter
vindo ao mundo neste tempo. Ele é o próprio centro da sua espiritualidade.
Você pode começar a sua jornada no Caminho do Conhecimento da Comunidade Maior hoje
começando o estudo de Passos para o Conhecimento online em www.novamensagem.org
Leitura recomendada:
— Espiritualidade da Comunidade Maior, Capítulo 4, “O que é o Conhecimento?”.
— Vivendo o Caminho do Conhecimento: todos os capítulos.
— Estudo de Passos para o Conhecimento: O Livro do Saber Interior.
Forme um Grupo de Leitura dos Aliados.

Para criar um ambiente positivo onde o material dos Aliados pode ser considerado
profundamente, junte-se com outros para formar um Grupo de Leitura dos Aliados. Nós vimos
que quando pessoas lêem os Relatórios dos Aliados e os livros do Caminho do Conhecimento da
Comunidade Maior em voz alta com outros em uma situação com um grupo acolhedor e estando
livres para compartilhar perguntas e insights à medida que estes surgem, a compreensão delas do
material cresce significativamente. Esta é uma maneira que você pode começar a encontrar
outros que compartilham da sua consciência e desejo de saber a verdade sobre a Intervenção.
Você pode começar com somente uma outra pessoa.
Leitura recomendada:

— Sabedoria da Comunidade Maior, Volume 2, Capítulo 10, “Visitações da Comunidade
Maior”, Capítulo 15, “Respondendo à Comunidade Maior”, Capítulo 17, “As percepções
dos visitantes a respeito da humanidade” e Capítulo 28, “Realidades da Comunidade
Maior”.
— Os Aliados da Humanidade Livro 2: todos os capítulos.
Preserva e proteja o meio-ambiente.

Com cada dia que passa, estamos aprendendo mais e mais sobre a necessidade de preservar,
proteger e restaurar o nosso ambiente natural. Mesmo se a Intervenção não existisse, isto ainda
seria uma prioridade. No entanto a mensagem dos Aliados dão um novo ímpeto e um novo
entendimento para a necessidade de criar um uso sustentável dos recursos naturais de nosso
mundo. Torne-se consciente sobre como você vive e o que você consome, e procure o que você
puder fazer para apoiar o meio-ambiente. Como os Aliados enfatizam, a nossa auto-suficiência
como raça será necessária para garantir a nossa liberdade e avanço dentro de uma Comunidade
Maior de vida inteligente.
Leitura recomendada:
— Sabedoria da Comunidade Maior, Volume 1, Capítulo 14, “Evolução do mundo”.
— Sabedoria da Comunidade Maior, Volume 2, Capítulo 25, “Meio-ambientes”.
Divulgue a mensagem sobre os Relatórios dos Aliados da Humanidade.

O seu compartilhar da mensagem dos Aliados com outros é vitalmente importante pelas
seguintes razões:
— Você ajuda a quebrar o silêncio anestesiado que cerca a realidade e o espectro da
Intervenção extraterrestre.
— Você ajuda a derrubar o isolamento que impede que as pessoas se conectem umas com as
outras sobre este grande desafio.
— Você desperta aqueles que caíram sob a influência do Programa de Pacificação, dandolhes uma chance de usar as suas próprias mentes para re-avaliar o significado deste
fenômeno.
— Você fortalece a determinação dentro de si mesmo e dentro de outros para não se
renderem nem ao medo nem à fuga ao enfrentar o grande desafio de nosso tempo.
— Você traz confirmação para os próprios insights e Conhecimento de outras pessoas sobre
a Intervenção.
— Você ajuda a estabelecer a resistência que pode frustrar a Intervenção e promover a
capacitação que pode dar à humanidade a união e força para estabelecer as suas próprias
Regras de Interação.
Aqui estão alguns passos concretos que você pode tomar hoje:

— Compartilhe este livro e sua mensagem com outros. Todo o primeiro conjunto de
relatórios está agora disponível para ser lido e baixado sem custos, no site dos Aliados:
www.AliadosDaHumanidade.org
— Leia a Declaração de Soberania Humana e compartilhe este precioso documento com
outros. Ele pode ser lido online e impresso em www.SoberaniaHumana.org
— Encoraje a sua livraria e biblioteca locais a terem ambos os volumes de Os Aliados da
Humanidade e os outros livros de Marshall Vian Summers. Isto aumenta o acesso ao
material para outros leitores.
— Compartilhe o material e perspectiva dos Aliados em fóruns e grupos de discussão
existentes online onde for apropriado.
— Participe de conferências e reuniões relacionadas e compartilhe a perspectiva dos Aliados.
— Traduza os Relatórios dos Aliados da Humanidade. Se você for multilíngue, por favor
considere ajudar a traduzir os relatórios a fim de disponibilizá-los para mais leitores ao
redor do mundo.
— Entre em contato com a Biblioteca do Novo Conhecimento (New Knowledge Library)
para receber um pacote gratuito de divulgação/promoção dos Aliados com materiais que
podem lhe ajudar a compartilhar esta mensagem com outros.
Leitura recomendada:
— Vivendo o Caminho do Conhecimento, Capítulo 9, “Compartilhando o Caminho do
Conhecimento com outros”.
— Sabedoria da Comunidade Maior, Volume 2, Capítulo 19, “Coragem”.
Esta não é, de forma alguma, uma lista completa. É somente um começo. Olhe para a sua própria
vida e veja quais oportunidades podem existir ali, e esteja aberto ao seu próprio Conhecimento e
insights sobre este assunto. Além de fazer as coisas listadas acima, pessoas já encontraram
maneiras criativas de expressar a mensagem dos Aliados – através da arte, através da música,
através da poesia. Encontre a sua maneira.

Mensagem de Marshall Vian Summers
Por 25 anos tenho estado imerso em uma experiência espiritual. Isto resultou em receber um
vasto corpo de escritos sobre a natureza da espiritualidade humana e sobre o destino da
humanidade dentro de um panorama maior de vida inteligente no universo. Estes escritos,
compreendidos no ensinamento no Caminho do Conhecimento da Comunidade Maior, contém
uma estrutura teológica que esclarece a vida e a presença de Deus na Comunidade Maior, a vasta
extensão de espaço e tempo que nós conhecemos ser o nosso universo.
A cosmologia que tenho recebido contém muitas mensagens, uma das quais é que a humanidade
está emergindo em uma Comunidade Maior de vida inteligente e para isto nós temos que nos
preparar. Inerente à esta mensagem está o entendimento de que a humanidade não está sozinha
no universo, ou nem sequer sozinha em nosso próprio mundo, e que dentro desta Comunidade
Maior a humanidade terá amigos, concorrentes e adversários.
Esta realidade maior foi confirmada drasticamente pela transmissão súbita e inesperada do
primeiro conjunto dos Relatórios dos Aliados da Humanidade em 1997. Três anos antes, em
1994, eu havia recebido um uma estrutura teológica para compreender os Relatórios dos Aliados
no meu livro Espiritualidade da Comunidade Maior – Uma Nova Revelação. Naquele ponto,
como resultado do meu trabalho e escritos espirituais, tornou-se conhecido a mim que a
humanidade tem aliados no universo que estão preocupados com o bem-estar e a liberdade
futura da nossa raça.
Dentro da cosmologia crescente que me foi revelada está o entendimento que, na história da vida
inteligente no universo, as raças avançadas eticamente têm uma obrigação de transmitir à
posteridade, a sua sabedoria para raças jovens emergentes tais como a nossa e que esta
transmissão à posteridade deve acontecer sem interferência ou intervenção direta nos assuntos
daquela raça jovem. A intenção aqui é informar, não interferir. Este “passar sabedoria”
representa uma abordagem ética e de longa data a respeito do Contato com raças emergentes e
como este Contato deve ser conduzido. Os dois conjuntos dos Relatórios dos Aliados da
Humanidade são uma demonstração clara deste modelo de não-interferência e de Contato ético.
Este modelo deveria ser uma luz guiadora e um padrão que nós deveríamos esperar que outras
raças mantenham em sua tentativa de nos contactar ou visitar o nosso mundo. No entanto esta
demonstração de Contato ético coloca-se em grande contraste à Intervenção que está ocorrendo
no mundo hoje.
Estamos nos movendo a uma posição de extrema vulnerabilidade. Com o espectro de
esgotamento de recursos, degradação ambiental e o risco de fratura adicional da família humana
crescendo a cada dia, nós estamos prontos a sermos colhidos pela Intervenção. Nós vivemos em
um isolamento aparente em um mundo rico e valioso que está sendo buscado por outros que
vêm de além das nossas fronteiras. Estamos distraídos e divididos e não vemos o grande perigo
intervindo em nossas fronteiras. É um fenômeno que a história mostrou repetidas vezes a
respeito do destino de povos nativos isolados que enfrentaram intervenção pela primeira vez.
Nós somos irrealistas em nossas suposições sobre os poderes e beneficência da vida inteligente no
universo. E só agora estamos começando a fazer um inventário da condição que criamos para nós
mesmos dentro de nosso próprio mundo.

A verdade impopular é que a família humana não está pronta para uma experiência direta de
Contato e certamente não está pronta para uma intervenção. Primeiro devemos por a nossa
própria casa em ordem. Ainda não temos a maturidade como espécie para nos interagirmos com
outras raças na Comunidade Maior a partir de uma posição de união, força e discernimento. E
até pudermos alcançar tal posição, se jamais pudermos, então nenhuma raça deveria tentar
intervir diretamente em nosso mundo. Os Aliados estão nos fornecendo uma sabedoria e
perspectiva muito necessárias, contudo eles não estão intervindo. Eles nos dizem que o nosso
destino está, e deveria estar, em nossas próprias mãos. Tal é o fardo da liberdade no universo.
Independentemente da nossa falta de prontidão, contudo, a Intervenção está ocorrendo. A
humanidade deve agora se preparar para isto, o limiar com maiores consequências na história da
humanidade. Ao invés de sermos simplesmente testemunhas casuais deste fenômeno, nós
estamos no próprio centro dele. Está acontecendo quer estejamos cientes ou não. Isto tem o
poder de mudar o desfecho para a humanidade. E tem tudo a ver com quem somos e porque
estamos aqui no mundo neste tempo.
O Caminho do Conhecimento da Comunidade Maior foi dada para fornecer tanto o
ensinamento como a preparação que nós precisamos agora para enfrentar este grande limiar,
para renovar o espírito humano e para definir um novo curso para a família humana. Ele fala
sobre a necessidade urgente pela união e cooperação humana; a primazia do Conhecimento, a
nossa inteligência espiritual; e as responsabilidades maiores que devemos agora assumir no limiar
do espaço. Ele representa uma Nova Mensagem do Criador de toda a vida.
A minha missão é trazer esta cosmologia e preparação maiores ao mundo e com isto uma nova
esperança e promessa para uma humanidade em dificuldades. A minha longa preparação e o
ensino imenso sobre o Caminho do Conhecimento da Comunidade Maior estão aqui com este
propósito. Os Relatórios dos Aliados da Humanidade são apenas uma pequena parte desta
mensagem maior. É tempo agora de terminar os nossos conflitos intermináveis e nos preparar
para a vida na Comunidade Maior. Para fazer isto precisamos de um novo entendimento a
respeito de nós mesmos como um povo – o povo nativo deste mundo, nascido de uma
espiritualidade única – e de nossa posição vulnerável como uma raça jovem e emergente no
universo. Esta é a minha mensagem para a humanidade e é por isto que eu vim.
Marshall Vian Summers
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