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Como os Relatórios dos Aliados vieram a acontecer
Este Segundo Conjunto de Relatórios dos Aliados da Humanidade completa uma mensagem
crucial a respeito da nossa vulnerabilidade e potencial dentro da Comunidade Maior, o univero
físico maior no qual nós vivemos. Comunicados por um pequeno grupo de observadores
extraterrestres, os Relatórios revelam a verdadeira natureza e propósito de uma Intervenção
extraterrestre que está em andamento em nosso mundo já há algum tempo. Este grupo de
observadores representa os Aliados da Humanidade, uma associação de raças livres no universo
que apóia a preservação do Conhecimento e a liberdade por toda a Comunidade Maior. Os
Aliados se diferenciam das forças interventoras que estão aqui, mantendo distância e não se
envolvendo diretamente conosco. Ao invés disso, eles oferecem a sua sabedoria sobre as
realidades da vida no universo e oferecem um alerta sobre os perigos e as consequências de um
contato prematuro entre humanos e ETs.
A chegada dos Relatórios dos Aliados foi o resultado de uma rara convergência de três forças
poderosas: a extraterrestre, a Divina e a humana. Foram estas três forças essenciais que se
juntaram para possibilitar que os Relatórios dos Aliados fossem entregues em um formato e em
uma linguagem que pudessem ser compreendidos por pessoas comuns. Neste livro, cada uma
dessas vozes está representada: a extraterrestre nos Relatórios dos Aliados, a Divina nos
Comentários dos Professores e a humana na Mensagem de Marshall Vian Summers.
A história de como os Relatórios dos Aliados da Humanidade vieram a acontecer é tão
extraordinária quanto os próprios Relatórios. Esta história é apresentada aqui de uma forma
resumida para que o leitor possa entender mais completamente o propósito desta grande
colaboração. Esta história descreve os papéis desempenhados pelos Aliados e pela Presença
Angélica em possibilitar que esta comunicação acontecesse, também descreve a vida inexplicável
do homem escolhido para receber esta mensagem e descreve a importância da mensagem em si.
Antes de receber o primeiro conjunto dos Relatórios dos Aliados, Marshall Vian Summers havia
trabalhado por mais de 20 anos com uma Presença Angélica na qual a sua confiança e
dependência cresceram cada vez mais em sua vida e em seu trabalho. O que começou como uma
experiência de uma voz interior, cresceu ao longo do tempo e se tornou um potente
relacionamento. Esse relacionamento o preparou para a magnitude do Ensinamento da
Espiritualidade da Comunidade Maior que ele estava destinado a receber e a representar.
Durante esses anos ele escreveu cerca de 20 volumes, todos em um estado de revelação. Muitos
desses escritos ainda permanecem não publicados e aguardam financiamento. No total, eles
representam um novo entendimento sobre Auto Conhecimento, liberdade e sobre o lugar da
humanidade dentro de uma Comunidade Maior de vida inteligente. O seu imenso corpo de
trabalho permanece como evidência desse relacionamento humano/Divino e um dia poderá ser
considerado como a primeira Teologia de Contato.
O longo relacionamento colaborativo de Marshall com esta Presença Angélica criou as condições
para o seu encontro com os Aliados da Humanidade, que como Marshall iria descobrir mais
tarde, também eram estudantes destes Professores da Comunidade Maior. Foram estes notáveis
Professores que confiaram à Marshall o Ensinamento da Espiritualidade da Comunidade Maior e

que através do contato com os Aliados da Humanidade, abriram uma porta para as realidades da
vida no universo.
Em setembro de 1996, os Professores tornaram possível o primeiro contato entre Marshall e os
Aliados. Esse contato ocorreu através do que poderia ser chamado de um processo de
comunicação intuitiva, através de um canal espiritual seguro, providenciado pelos Professores.
Por incrível que possa parecer, esta rara comunicação de três vias possibilitou aos Aliados
falarem diretamente com Marshall sem o uso de tecnologia. E devido à esse canal seguro
providenciado pelos Professores, a comunicação dos Aliados não pôde ser bloqueada ou
interceptada pela Intervenção.
Somente um ano depois, em novembro de 1997, foi que Marshall recebeu os primeiros dois
Relatórios para aquilo que mais tarde viria a ser Os Aliados da Humanidade: Livro Um. Ninguém
sabe explicar este intervalo de tempo. No entanto, isso deu à Marshall um tempo para aceitar esta
mudança em sua função, antes um professor espiritual e agora um mensageiro com uma
mensagem difícil.
No ano seguinte à entrega dos dois primeiros Relatórios, Marshall lutou com as implicações do
que esta informação inicial iria significar tanto para ele como para o mundo.
Então em outubro e dezembro de 1998, os quatro Relatórios finais do Livro Um foram dados.
Enquanto tudo isso estava transpirando, nós na New Knowledge Library estávamos engajados
em atender ao importante desafio de publicar dois dos maiores trabalhos de Marshall,
Espiritualidade da Comunidade Maior: Uma Nova Revelação e Passos para o Conhecimento: O
Livro do Saber Interior, que foi premiado como Livro do Ano para Espiritualidade do ano 2000.
Também nesta época, Marshall continuou a escrever mais dois importantes livros desta nova
revelação: Vivendo o Caminho do Conhecimento, e Preparando-se Para a Comunidade Maior,
ambos ainda aguardando publicação. Como resultado, não foi até julho de 2000 que a New
Knowledge Library foi capaz de produzir uma edição “underground” de Os Aliados da
Humanidade: Livro Um, a fim de começar a disponibilizar a urgente mensagem dos Aliados.
Foi em dezembro de 2000 que Marshall recebeu, dentro de 24 horas, todos os seis relatórios de
Os Aliados da Humanidade: Livro Dois. Os Relatórios foram entregues muito rapidamente por
uma razão. Os Aliados, sob ameaça de serem descobertos pela Intervenção, tiveram que dar o seu
segundo conjunto de Relatórios à Marshall o mais rápido possível, antes de escaparem para uma
localidade distante, longe do nosso sistema solar. Os Aliados descrevem esta situação em seu
Prefácio ao Segundo Conjunto de Relatórios, que é incluído neste volume.
Desde aquela época, Marshall, junto com o apoio de um número crescente de pessoas corajosas,
têm se esforçado em estudar e trazer a mensagem e Os Relatórios dos Aliados da Humanidade à
atenção de tantas pessoas quanto for possível. Este trabalho contínuo representa uma missão vital
e depende das contribuições de leitores de todos os lugares para que possa continuar.
Ainda é incerto se quaisquer outros Relatórios serão enviados aqui pelos Aliados. Mas o que é
certo é que a informação contida nestes dois conjuntos de Relatórios provêm as peças que
faltavam para o nosso entendimento da presença extraterrestre hoje no mundo e o que nós
precisamos fazer para começar a nos preparar. Os Aliados enfatizam que estes Relatórios nos dão
tudo que nós precisamos saber para começar esta preparação com um entendimento claro da
nossa situação. Não podemos nos dar ao luxo de cometer os mesmos erros que tantos povos

nativos cometeram ao longo to curso da nossa própria história humana a respeito dos seus
primeiros encontros com exploradores de fora.
Nós da New Knowledge Library estamos orgulhosos em poder apresentar o que pode vir a ser
um dos documentos mais importantes jamais publicados para o progresso, bem-estar e futuro da
humanidade. Reconhecemos que algumas pessoas podem rejeitar esta informação sumariamente
devida à sua possível associação com mensagens “canalizadas” de ETs. No entanto, dado o alto
grau de sua integridade pessoal e a extraordinária qualidade e relevância dos seus escritos, a obra
de Marshall se destaca. Verdadeiramente, em última análise as revelações que vieram a nós
através da sua obra provam ser tão significantes quanto outras mensagens inspiradas
Divinamente no passado que impactaram o curso da história humana.
Nós encorajamos a você, leitor, a explorar seriamente a mensagem crucial apresentada em todos
estes Relatórios, tanto no Livro Um como no Livro Dois, e a compartilhar esta mensagem com
outras pessoas. Estes Relatórios representam uma comunicação única e muito necessária a todas
as pessoas do nosso mundo neste crítico momento decisivo.
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?

Prefácio dos Aliados ao Segundo Conjunto de Relatórios
Viemos novamente para preparar vocês para mais informações que nós gostaríamos de
transmitir sobre a presença da Comunidade Maior no mundo hoje, esperando endereçar muitas
das perguntas que foram geradas pelo nosso primeiro conjunto de relatórios. A partir das nossas
observações entendemos o grau do quanto a humanidade está despreparada para esse grande
encontro que está acontecendo em seu meio. Existem muitas razões para isso, mas a situação tem
que mudar e nós recomendamos fortemente que você compartilhe esse material com tantos de
sua espécie quanto for possível.
É uma tarefa difícil carregar tal mensagem e a realidade maior que ela representa. Esperamos e
confiamos que vocês possam encontrar o apoio que vocês vão precisar para trazer isso ao mundo.
Existem muitas vozes em competição umas com as outras falando ao seu mundo, vindas da
Comunidade Maior, e há muita confusão. E junto com isso, existe a ambição humana. Como
resultado, a situação se tornou muito difícil. Nós vimos isso em outros lugares. Não é um
problema exclusivo para a espécie humana.
A presença da Comunidade Maior está crescendo. Estabelecimentos estão sendo construídos em
seu sistema solar para prover um caminho para suprimentos e reforços. Não é uma escalada
militar mas sim mais uma rede, através da qual recursos e equipamentos podem ser trazidos ao
seu mundo. Nós vemos os estabelecimentos deles. Vocês não os encontrarão, porque vocês não
podem aventurar-se suficientemente no espaço ainda, mas uma rede está sendo construída nesse
sistema solar para apoiar a presença alienígena em seu mundo hoje.
Nos foi dito pelos Não Vistos (a Presença Angélica) que existem algumas pessoas dentro do
governo da nação americana que estão cientes da Intervenção e que estão tentando neutralizá-la.
Mas eles não têm o nosso aconselhamento, e embora eles possam reconhecer um certo grau de
verdade na situação, eles estão sem a preparação necessária. Nos foi dito que existem outros
dentro desse governo que já se uniram com a Intervenção. E existem indivíduos em posições de
poder econômico que se uniram com a Intervenção.
É ainda muito cedo na Intervenção, e assim há muito trabalho que pode ser feito. Se as pessoas
puderem fazer uma conexão com aqueles no governo que se opõem à Intervenção, isso iria
possibilitar que as nossas vozes atinjam pessoas em posições de poder e autoridade. Se isso puder
ser realizado, seria muito útil.
Nós viemos a perceber que a nossa presença em seu sistema solar em breve deve chegar ao fim, e
que nós estamos sendo forçados a mudar de lugar para além do alcance desse sistema solar, para
uma distância razoável dele. Como resultado, as nossas oportunidades como observadores
chegarão ao fim, porque nós não estaremos em uma posição para testemunhar essas coisas em
primeira mão. Contudo nós podemos continuar o nosso aconselhamento a respeito das
realidades da vida no universo. E nós podemos manter a nossa ligação com o nosso mensageiro.
A nossa situação está se tornando precária, e nós precisamos nos retirar em breve, mas antes de
fazermos isso, nós queremos transmitir mais informações a vocês. Nós precisamos ser
cuidadosos para não apresentar informações que poderiam provocar especulação inútil. Esse é o
perigo de apresentar detalhes demais. Nisso as pessoas perdem a perspectiva da situação em geral

e ficam fascinadas ou intrigadas com certas coisas que nós possamos falar a respeito da natureza
das interações entre a vida inteligente no universo.
Uma vez que vocês tenham a perspectiva e o entendimento adequados, e uma vez que vocês
tenham uma certa compreensão das realidades da vida no Universo que irão afetar vocês
diretamente, então vocês não precisarão tanto do nosso aconselhamento. Aí vocês entenderão a
Intervenção suficientemente para começar o processo de neutralizá-la.
Nós devemos agora nos retirar e enviar as nossas futuras comunicações a partir de uma distância
muito maior. Existem muitas perguntas que nós podemos responder, e existem algumas
perguntas que não podemos responder. Contudo nós entendemos completamente o grande
desafio encarando a humanidade hoje e como a Intervenção será tentada. Isso nós podemos
endereçar a partir da nossa própria experiência e a partir das nossas observações da vida no
universo.
É verdade que se vocês ainda não encontraram as realidades da vida no universo, vocês tenderão
a achar que os seus valores e o seu entendimento são universais. Vocês acharão que a vida irá
girar em torno de vocês. E vocês acharão que quando ocorre visitação, de alguma forma ela deve
ser para o benefício de vocês. Essas são suposições comuns entre as raças emergentes tais como a
raça de vocês. Vocês terão que aprender a superar essas suposições com o melhor da capacidade
de vocês e a alcançar aqueles que podem ouvir a nossa mensagem nesse tempo. Não podemos
pedir mais do que isso.
Como resultado de nosso primeiro conjunto de relatórios sendo apresentado em forma de livro,
nós ficamos em perigo e agora somos forçados a nos retirar, porque foi iniciada pelos seus
adversários uma grande busca por nós no sistema solar. O nosso esconderijo agora não é mais
seguro. Uma busca por nós está a caminho agora, e mesmo a nossa fuga será difícil. Nós seremos
perseguidos. É por isso que nós devemos nos retirar agora.
Nesses relatórios falaremos um pouco mais sobre as nossas raças, embora não daremos nossos
nomes, porque certamente qualquer coisa que dermos a vocês cairá nas mãos dos seus
adversários. Caso eles descubram ou mesmo tentem adivinhar as nossas origens, isso seria muito,
muito perigoso para nossos próprios planetas de origem.
Com tempo e entendimento, vocês saberão porque nós fomos enviados. E vocês saberão porque
nós devemos nos retirar agora e encontrar um abrigo seguro mais longe. Nós fazemos isso sem
abandonar a nossa missão, mas somente para nos colocar em uma posição onde a missão possa
ser favorecida. Marshall, nosso mensageiro, é o link. Não estamos comunicando com mais
ninguém no mundo.

…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 segundo relatório deles.

Os
Relatórios

O Primeiro Relatório

O Universo No Qual Vocês Estão Emergindo
Nós damos saudações. Estamos muito contentes em ter essa oportunidade de falar com vocês
mais uma vez e de fornecer as informações que nós estamos para transmitir. Nós entendemos
que o nosso primeiro conjunto de relatórios gerou muito interesse, muitas perguntas e talvez
alguma confusão também. Nós esperamos então nesse segundo volume fornecer mais insights;
endereçar algumas das perguntas, caso seja possível respondê-las; e fornecer para vocês uma
janela ao universo maior no qual vocês vivem, para que vocês possam ver além das fronteiras do
seu próprio mundo para dentro de uma realidade de vida na Comunidade Maior. Isso é uma
parte necessária da educação de vocês agora, porque o seu mundo está emergindo em uma
Comunidade Maior de vida inteligente, uma Comunidade Maior no qual vocês sempre viveram.
Nós fomos enviados para fornecer um conjunto de relatórios para ajudar a preparar a
humanidade para esse grande limiar. Incluídas nesses relatórios estão as nossas observações da
Intervenção extraterrestre que está ocorrendo no mundo hoje, o porquê dessa Intervenção estar
ocorrendo, como ela está sendo executada e como ela pode ser neutralizada para o próprio bemestar de vocês. Isso exige que vocês aprendam sobre a vida na Comunidade Maior para que vocês
possam se tornar propriamente orientados nessa nova e muito maior realidade na qual vocês
estão emergindo.
A sua habilidade de reconhecer a verdade do que nós estamos prestes a transmitir é
absolutamente fundamental para a sua sobrevivência, para o seu progresso, e de fato, para a
preservação das próprias liberdades as quais vocês mais prezam. Porque a Comunidade Maior na
qual vocês estão emergindo é talvez muito diferente do que vocês possam ter pensado antes.
Nós fomos enviados para representar os aliados da humanidade. Nós somos os representantes
deles. Nós não estamos em seu mundo, mas temos observado o seu mundo a partir de um local
oculto nas proximidades. Nós não viemos para nos estabelecer aqui, para construir relações com
a família humana ou para estabelecer relações econômicas ou políticas com os seus governos. Ao
invés disso, nós viemos com uma missão muito simples. A nossa missão é observar a Intervenção
extraterrestre que está ocorrendo em seu mundo hoje e, dada a oportunidade de assim fazê-lo,
fornecer a perspectiva que vocês precisarão para entender e para neutralizar essa Intervenção e
para se preparar para as realidades da vida no Universo.
O nosso primeiro conjunto de relatórios forneceu uma visão geral da Intervenção, como ela está
sendo executada e o que as pessoas devem vir a perceber a fim de evitar a influência, a persuasão
e a reconhecer essa realidade. E contudo existem mais coisas que vocês devem aprender a
respeito disso a fim de ganhar os olhos para ver e entender essas coisas por si mesmos. Embora
isso possa parecer estranho e novo a vocês, não é senão mais uma demonstração da natureza, a
natureza que vocês entendem e compreendem dentro do seu próprio domínio.
Quase tudo que nós estamos prestes a transmitir a vocês, e aquilo que já transmitimos, pode ser
entendido a partir da sua experiência da natureza. É por isso que a Intervenção extraterrestre não
é um mistério. Ela é uma demonstração da natureza. A dificuldade dela no entanto, é que ela lhes
coloca em um papel diferente do qual vocês estão acostumados. Porque vocês estão acostumados
a serem superiores em seu próprio mundo. Vocês estão acostumados a sentir que vocês têm a

maior vantagem evolucionária dentro do seu próprio domínio. Mas dentro da Comunidade
Maior, vocês não têm essa superioridade ou essa vantagem. Portanto, vocês devem alcançar uma
habilidade maior e uma cooperação maior entre vocês.
Isso é tanto uma grande dificuldade como uma grande oportunidade para a sua raça, porque é
talvez somente o ofuscar da Comunidade Maior e as dificuldades que irão confrontar vocês, que
irão possibilitar a humanidade a se unir e a encontrar os seus pontos em comum. Resta saber se
isso pode ser realizado. Mas o desafio está sobre vocês e esse desafio confronta a vida e o futuro
de cada pessoa vivendo no mundo hoje.
Em um momento, isso pode parecer estranho e incompreensível, e ainda no próximo momento,
você pode entender que isso é a natureza sendo executada. Vocês possuem um meio-ambiente e
recursos que são muito valorizados por outros que buscam usar e ter esses recursos para eles
mesmos. É o seu meio-ambiente que eles querem. É a sua ajuda que eles precisam. Eles não
buscam destruir vocês mas sim que vocês virem parte do Coletivo deles em serviço a eles.
Isso precisa ser dito muitas vezes de muitas formas diferentes para que vocês ganhem um
entendimento muito claro. Como temos falado, isso não é um mistério. É senão uma
apresentação da sua vida na Comunidade Maior. É a realidade da natureza, que vocês mesmo
podem entender. Contudo vocês estão em uma posição diferente agora, e isso requer força,
discernimento e cooperação humana e um certo tipo de sobriedade a respeito do seu
entendimento da natureza da vida no universo.
Nesse nosso segundo conjunto de relatórios, nós desejamos lhes dar um entendimento maior e
uma visão maior de como a vida realmente é no universo ao redor de vocês. Não é meramente
uma questão de perspectiva. A nossa gama de experiência nesses assuntos é muito grande entre
nós. Nós temos nossas próprias perspectivas únicas, mas existem certas realidades que são óbvias
para nós, porque nós estamos em uma posição de vê-las e reconhecê-las. Nós já vivemos através
das oportunidades e das dificuldades dessas realidades – todas as coisas que vocês ainda tem que
experimentar por si mesmos. E contudo os seus aliados de fora desejam poupar vocês dos
grandes riscos que vocês enfrentam agora, os riscos de se emergir em uma Comunidade Maior.
Eles desejam lhes mostrar a sua necessidade de preservar a sua liberdade e a sua integridade
como uma raça, enquanto vocês passam por essa transição difícil e demorada.
Esse é o maior desafio que qualquer raça no universo jamais enfrentará, e as suas consequências
serão duradouras e de longo alcance. E contudo existem grandes forças para o bem no universo,
forças que trabalham em nome da liberdade individual e da integridade de toda a vida, forças que
buscam nutrir e manter vivo o Conhecimento espiritual maior que reside como um potencial
dentro de todos os seres sencientes. Os seus aliados representam senão uma pequena expressão
dessa força maior. Porque onde quer que haja vida, existe a integridade desse Conhecimento
espiritual. Não é meramente informação; é uma “Presença” viva. Nós desejamos demonstrar a
realidade e o significado desse Conhecimento e porque ele é tão fundamental para o seu sucesso
em curar as feridas do seu mundo e em enfrentar o maior dos desafios, que pode unir e elevar a
humanidade.
O universo é repleto de vida. Mas o universo é imenso. E a vida inteligente vivendo na
manifestação física está espalhada em uma grande e vasta arena. Ela está concentrada em alguns
lugares mais do que em outros. Em alguns aspectos, isso se assemelha aos mapas dos seus países,

onde existem grandes áreas onde muitas pessoas estão congregadas, e existem áreas onde poucas
pessoas sequer vivem. Entre essas áreas de grande congregação no universo, existem rotas de
comércio, grandes estradas que são muito usadas. Em áreas escassamente povoadas, existem
muito poucas rotas, muitas das quais são raramente usadas, se sequer são usadas.
Nós queremos dar a vocês uma analogia da dispersão da vida inteligente nessa galáxia. Nós
nunca nos aventuramos além dessa galáxia, então não podemos falar das outras possibilidades.
Contudo dentro dessa galáxia apenas, existe muita diversidade de vida. Nós mesmos só vimos
uma parte muito, muito pequena dela, porque a galáxia é muito grande.
O seu mundo existe em uma área de congregação, uma área que possui muitos mundos
habitados. Vocês ainda não vêem isso dentro do seu próprio sistema solar, mas além do seu
sistema solar, isso é certamente muito verdadeiro. Vocês não vivem em uma parte do universo
escassamente populada. Vocês não moram em uma região não cartografada e desconhecida aos
outros. Isso lhes dá certas desvantagens porque o seu mundo está sendo escrutinado por muitas
forças poderosas. Elas estão buscando uma Intervenção agora porque a humanidade atingiu um
ponto em seu desenvolvimento onde ela construiu uma infraestrutura que outras raças acreditam
que podem usar para si mesmas. É por isso que a Intervenção não aconteceu em um momento
anterior. Foi permitido que a humanidade descobrisse os recursos e construísse a infraestrutura
primeiro. Em outras palavras, vocês fizeram o trabalho para aqueles que acreditam que serão
servidos por vocês no futuro.
Portanto, vocês não vivem em uma parte distante e remota da galáxia. Isso vocês precisam
entender. Viagem no espaço ocorre ao longo de certas rotas ou avenidas, assim como em seu
mundo. Certas estradas são muito usadas; outras são raramente usadas. O seu mundo existe em
uma área de viagem considerável, o que significa que existem muitas raças usando essas rotas
para comércio e troca. Dentro dessa região, existem várias raças emergentes tais como a sua,
todas sendo cuidadosamente vigiadas por outros.
Como temos falado em nossos discursos anteriores, a Comunidade Maior na qual vocês estão
emergindo é um ambiente competitivo em uma escala que vocês mal podem imaginar. Comércio
e competição por recursos, por alianças e por mundos que têm valor estratégico, são
consideráveis. E contudo, a situação é muito mais complexa do que pode parecer a princípio. A
conquista de outras terras não é tolerada em áreas muito habitadas. Devido ao ambiente
competitivo, existem restrições. Regras foram estabelecidas durante um longo período de tempo
a respeito de como o comércio é conduzido e quais regras e diretrizes são seguidas. A violação
dessas regras traz retribuição dos adversários e competidores, e então existe um sistema de
controle. Esse sistema é geralmente obedecido, mas como é tão frequentemente o caso, exceções
são buscadas de muitas formas diferentes. É importante que vocês saibam que não é permitido
que o seu mundo seja invadido, militarmente falando. As forças que estão intervindo em seu
mundo não são forças militares fortes. Elas são grandes forças comerciais. Nós as chamamos de
“Coletivos”. E vocês terão uma oportunidade nesse segundo conjunto de discursos, de aprender
mais sobre a natureza e a estrutura delas.
A fim de que potências econômicas ganhem acesso ao seu mundo e ganhem controle do seu
mundo, eles precisam usar meios mais sutis – meios de persuasão, meios de induzimento. Eles
devem fazer parecer que vocês querem eles aqui, que vocês estão recebendo eles com prazer, que

querem o que eles têm a oferecer, que buscam a assistência deles e as ofertas iniciais deles. Eles
querem que vocês acreditem que precisam deles e que sem eles vocês não podem ter êxito. Dessa
maneira, eles satisfazem as restrições que estão colocadas sobre eles. Dessa maneira, eles podem
ganhar controle do seu mundo de acordo com as regras que foram estabelecidas.
A persuasão e o induzimento que serão colocados sobre o seu mundo são muito poderosos e
muito convincentes. Muitas pessoas, por suas próprias inclinações e pela fraqueza da sua própria
posição na vida, serão muito atraídas à essa persuasão. E no entanto, é apenas uma fraude. É uma
sedução. Daí aparentemente com a aprovação geral da humanidade, a Intervenção pode começar
e pode ser cumprida sem violar quaisquer restrições que impedem invasão, conquista, e assim
por diante.
Se o seu mundo existisse em uma área muito remota ou não cartografada, uma área onde esses
tipos de regras de comércio e conduta não tivessem sido estabelecidas, então uma conquista
militar seria tentada, porque não haveria nada para impedí-la de acontecer. Mas aqueles que
buscam tirar vantagem desse mundo não se envolvem em conquista militar. Eles não precisam.
Não é a ênfase deles. Não é o propósito deles. Eles não estão organizados para fazer isso.
Eles dependem das suas fraquezas, assim como vocês devem aprender a confiar em sua força.
Eles dependem da sua falta de confiança no espírito humano, assim como vocês devem aprender
a confiar nesse espírito dentro de si mesmos. A presença deles contém grandes perigos para a
humanidade e grandes oportunidades se a humanidade puder reagir responsavelmente e
sabiamente.
Portanto, é o nosso desejo e a nossa intenção ajudar vocês nessa preparação lhes dando uma
perspectiva e uma orientação para a realidade que vocês agora estão enfrentando e que vocês irão
enfrentar continuamente a partir desse momento em diante. Porque não existe volta ao seu
estado isolado anterior. Agora vocês precisam aprender a valorizar e a proteger a sua liberdade, a
consolidar a sua liberdade e a construir a sua liberdade em um ambiente onde essa liberdade
estará sob constante desafio. Somente um mundo que é forte, unido e sábio em suas relações com
a Comunidade Maior pode manter a sua autonomia e permanecer livre no universo. Isso é
verdade para todos os mundos, se eles existem em áreas de congregação ou se eles existem em
áreas remotas que são raramente visitadas.
Isso é a natureza. O fato de outros mundos terem criado níveis maiores de tecnologia, não muda
as realidades da vida. Só faz as interações entre mundos mais complicadas e frequentemente mais
difíceis de se discernir. É mais fácil reconhecer uma confrontação militar do que reconhecer a
intenção oculta daqueles que chegam parecendo trazer presentes, respostas e as maravilhas da
tecnologia.
A humanidade não está instruída a respeito da Comunidade Maior. E é por isso que vocês estão
tão vulneráveis. A humanidade está dividida entre as suas nações e as suas culturas. E é por isso
que vocês estão tão vulneráveis. As suas disposições e as suas crenças religiosas não podem
preparar vocês adequadamente para o que está encarando vocês agora.
Na Comunidade Maior, existem muitas raças que atingiram níveis muito altos de maturidade em
seu entendimento espiritual e que atingiram um estado de liberdade que a humanidade ainda
nem chegou perto de atingir. Diferentemente daqueles que estão visitando vocês, essas
sociedades não se envolvem em comércio interplanetário em um grau muito alto, se sequer se

envolvem. Elas não estão envolvidas em exploração. Elas não são exploradoras de recursos. Elas
não buscam ganhar alianças para vantagem política e econômica, exceto em certas situações para
a sua própria defesa. Elas não tiram partido de outros mundos. Elas não buscam seduzir raças
jovens que estão emergindo na Comunidade Maior. Elas não se envolvem em guerras. Elas não
são parte de Coletivos.
Os seus aliados, os quais nós representamos, demonstram esse estabelecimento, o
estabelecimento de raças livres. Essa liberdade é muito difícil de se atingir e manter no universo.
Para operar com sucesso na Comunidade Maior vocês precisam ser auto-suficientes. Vocês
precisam ser unidos. E vocês precisam ser muito discretos. Vocês vêem essa qualidades
demonstradas na família humana nesse momento? Elas são demonstradas dentro de vocês e em
seus relacionamentos? Nós estamos transmitindo a vocês uma Sabedoria maior, uma Sabedoria
que tem sido difícil de alcançar para nós, que alcançamos com um alto preço. A nossa habilidade
de estar aqui para auxiliar a humanidade é uma demonstração dessa realização. Porque
diferentemente daqueles que estão intervindo em seu mundo nesse momento, nós somente
buscamos observar e aconselhar. Assim que as nossas transmissões estiverem completas, nós
teremos que nos retirar para a nossa própria segurança. Porque nós estamos aqui sem qualquer
permissão oficial de autoridades de comércio, organizações de supervisão, de nada desse tipo. Se
aqueles que estão intervindo em seu mundo nos descobrissem, nós certamente iríamos perecer.
Com a apresentação do nosso primeiro conjunto de relatórios, a nossa própria segurança agora
está em perigo. Aquelas raças que estão intervindo em seu mundo já começaram uma busca por
nós em seu sistema solar. Portanto, nós precisamos transmitir essas informações e então nos
retirar para um ponto muito distante do seu mundo, para um lugar onde nós não podemos mais
observar a Intervenção diretamente. É por isso que nós precisamos dar essas informações para
vocês agora. É por isso que vocês devem buscar aprendê-las e usá-las com o melhor da habilidade
de vocês. Porque uma vez que nós partirmos, não poderá haver mais assistência direta a vocês.
É por isso que nós damos a esses relatórios a maior importância. É por isso que vocês devem
recebê-los e reconhecê-los como tal. Nós iremos lhes fornecer o que vocês precisam saber a
respeito da natureza dos Coletivos, como eles funcionam, porque eles estão aqui e o que eles
estão fazendo no mundo. Nós lhes daremos uma visão geral das realidades da vida inteligente no
universo e como as interações ocorrem na realidade. Nós lhes daremos uma perspectiva sobre a
importância estratégica do seu mundo e onde ele se posiciona em relação a outros mundos
habitados em sua proximidade. Nós também falaremos dos Poderes Espirituais que existem no
universo e dentro da família humana.
O isolamento de vocês acabou. Vocês nunca o terão novamente da maneira como vocês o
conheciam anteriormente. Portanto, ouçam com muito cuidado todas as coisas que nós estamos
prestes a lhes contar.

O Segundo Relatório

Porque A Intervenção Está Ocorrendo
De início bem que vocês podem perguntar, “Por que o nosso mundo está sendo visitado? Por que
existe uma Intervenção?” Existem várias respostas para essas perguntas fundamentais, algumas
das quais são óbvias e outras não.
Obviamente, vocês vivem em um mundo belo e com grande diversidade biológica. É um mundo
que não foi destruído através de explorações, embora esteja em perigo de ser. É um mundo que
contém recursos biológicos imensos, recursos que dão vida, recursos que são raros e difíceis de se
encontrar em uma Comunidade Maior de mundos estéreis. Vocês ainda não percebem, é claro, o
valor do seu próprio mundo. Vocês nunca tendo morado fora dele, ainda não apreciam a
maravilha de mundo no qual vocês vivem e porque ele é tão valioso para outros. Mas considerem
isso: Vocês vivem em um mundo com um ambiente de clima notavelmente temperado e com
beleza e diversidade biológica tremendas. Vocês vivem em um mundo que tem enormes recursos
hídricos. Vocês vivem em um mundo que tem grandes extensões de terra habitável para aquelas
raças que podem respirar a sua atmosfera. Vocês têm um mundo agora que tem uma presença e
infraestrutura humana que pode ser incorporada para dentro de tecnologias estrangeiras. Vocês
pertencem a uma raça de pessoas que é inteligente, embora supersticiosa e ignorante da vida no
universo, desse modo tornado-os maleáveis e suscetíveis à persuasão e induzimento.
Vocês vivem praticamente em um paraíso. É assim que o seu mundo é visto.
Quando nós viemos ao seu mundo pela primeira vez e o observamos a partir de uma localidade
próxima, nós ficamos maravilhados. Ele é muito mais belo e rico do que havíamos imaginado.
Embora nós nunca estivemos na superfície do seu planeta, nós podemos ver mesmo de nosso
ponto de vantagem que glorioso lugar deve ser. Nós vimos intervenções tais como a que está
ocorrendo no seu mundo, acontecendo em mundos de valor e mérito muito menores. Então
certamente o seu mundo é como um prêmio. A questão é se vocês vão defendê-lo, protegê-lo e
mantê-lo. Se vocês não o fizerem, outros vão certamente tomá-lo de vocês. Vocês já não viram
isso na história do seu próprio mundo, quando tribos e povos indígenas foram derrotados por
poderes estrangeiros buscando vantagem? E como a grande riqueza que esses povos indígenas
possuíam, mesmo desconhecida para eles, tornou a terra deles e o mundo deles tão valiosos para
outros? Vocês não viram isso? Isso não foi demonstrado em seu mundo inúmeras vezes? Isso está
sendo demonstrado até mesmo nesse instante.
Agora vocês são os povos indígenas. E forças poderosas e interventoras estão chegando ao seu
mundo, buscando se estabelecer através de meios sutis, buscando se unir com a humanidade em
espírito e em carne, buscando ganhar uma fundação aqui a partir da qual elas possam estabelecer
a própria autoridade e superioridade delas. O seu mundo é muito atraente e se vocês pensarem
sobre isso, certamente vocês podem ver que tal Intervenção pode acontecer.
Para os Coletivos, que vivem principalmente em ambientes tecnológicos, tal mundo é grandioso,
espetacular e útil. No entanto eles não são movidos por uma apreciação artística do seu mundo.
Eles são movidos pela necessidade dos recursos do seu mundo. Eles o vêem como um prêmio, o
melhor dentre muitos. Eles estão inspecionando o mundo até mesmo nesse instante.

O advento das armas nucleares em seu mundo desencadeou a Intervenção a se mover para a sua
fase madura, porque eles percebem que caso vocês se tornem mais fortes e tiverem poder
tecnológico maior, então a Intervenção seria mais difícil de se alcançar. Eles querem que vocês
acreditem que eles estão intervindo para salvar vocês da sua própria auto-destruição, mas na
verdade eles estão buscando intervir antes da situação se tonar difícil demais. Vocês se tornaram
poderosos, mas não poderosos o bastante ainda. Eles vêem o ambiente do seu mundo sendo
destruído, e eles acham que não podem esperar.
Talvez essas sejam as razões óbvias pelas quais o seu mundo está passando por uma Intervenção.
Mas e quanto às razões que não são tão óbvias? Falaremos sobre elas agora.
Desconhecidos para todas as pessoas no mundo com exceção de poucos, existem depósitos
importantes e secretos em seu mundo, porque o seu mundo tem sido usado para se esconder
coisas de valor nas profundezas dele, até mesmo por sociedades benevolentes. Por milênios o seu
mundo tem sido um porto seguro para o armazenamento de itens sagrados e poderosos. Existem
alguns indivíduos na hierarquia dos Coletivos que sabem disso. E é por isso que eles dão
importância especial ao seu mundo. É por isso que eles buscam usar indivíduos em seu mundo
que possuem habilidades psíquicas, a fim de ganhar acesso àqueles indivíduos que tem um
conhecimento intrínseco desses tesouros importantes e escondidos.
Afinal de contas o seu mundo, com os seus recursos biológicos vastos, é um lugar requintado
para se esconder coisas, coisas pequenas, coisas que podem ser enterradas bem fundo debaixo da
terra, em lugares que seriam muito difíceis de se descobrir. E como os povos nativos eram
supersticiosos e popularam pouco a Terra por tanto tempo, muitas coisas de valor foram
armazenadas aqui.
Se vocês viessem a descobrir essas coisas, bem, talvez elas iriam parecer ter pouco valor ou pouco
uso para vocês, porque vocês não possuem a habilidade ou o Conhecimento para usá-las. Mas
caso elas sejam descobertas por vocês, isso tornaria vocês extremamente vulneráveis na
Comunidade Maior, pois de uma hora para outra vocês teriam algo que muitos outros iriam
querer. Vocês não teriam a habilidade ou os meios para proteger o que vocês acabaram de
descobrir e isso traria uma atenção tremenda para o seu mundo, uma atenção que vocês não
iriam querer.
É por isso que os Sábios permanecem escondidos no universo. É por isso que os objetos de poder,
mesmo a Sabedoria em si, precisam ser protegidos e guardados. Certamente é a mesma coisa em
seu mundo. Os mais Sábios são os mais escondidos. Aqueles que têm o maior Conhecimento são
os mais difíceis de se achar, exceto por aqueles que estão destinados a encontrá-los.
Alguns desses depósitos foram destruídos através dos ciclos naturais da evolução da sua Terra.
Eles tem sidos destruídos através de eventos naturais. Mas alguns deles ainda existem. E como a
Intervenção está em curso, aqueles que armazenaram essas coisas há muito tempo atrás, não
podem retornar pela própria segurança deles.
É por isso que é verdade que a humanidade tem sido visitada por um tempo muito longo. Mas
nunca houve uma Intervenção dessa magnitude ou dessa natureza antes. Isso pode ser confuso
para algumas pessoas, porque elas pensam que a Intervenção é senão outra expressão de uma
visitação contínua e de uma presença alienígena contínua no mundo, mas na realidade não é
verdade. Vocês ainda não possuem a habilidade para discernir amigos de inimigos, seus aliados

de seus adversários, exceto através de demonstração, e mesmo aqui seria preciso um insight mais
profundo para fazer essa determinação. Algumas pessoas irão pensar que nós somos os
adversários da humanidade e que aqueles intervindo no mundo são os aliados da humanidade.
Obviamente isso é tão falso, mas não é óbvio para vocês. Porque vocês estão sem Sabedoria e
conscientização nesses assuntos, e é por isso que nós viemos.
O seu mundo contém então grandes tesouros – grandes tesouros em sua diversidade biológica,
em seus recursos hídricos, em seu ambiente de clima temperado e em seus tesouros escondidos.
No entanto há outra razão pela qual o mundo é valioso. Isso não seria óbvio para vocês, porque
vocês não poderiam reconhecer isso a partir do seu ponto de vantagem. E essa outra razão é que
o mundo se situa em uma posição estratégica que é valiosa para outras raças.
Para entender isso vocês teriam que ter uma visão geral da competição entre os Coletivos e os
estabelecimentos econômicos e políticos na região na qual vocês vivem. Existem muitos
participantes. Existem muitos conflitos, embora raramente aconteçam guerras. A competição é
executada por meios mais sutis e engenhosos, porque a tecnologia pode ser compartilhada,
copiada e comprada. É o poder no Ambiente Mental, o poder de persuasão e o poder de insight,
que detém a maior vantagem aqui. A humanidade ainda não enxerga isso, porque ela ainda é
bruta no empenho dos seus poderes. Mas em alguma hora a sua educação sobre a Comunidade
Maior precisa começar. E certamente essa é a hora!
A posição estratégica do seu mundo aumenta a importância dele. Existem vários Coletivos
competindo por superioridade em seu mundo. Eles estão competindo uns com os outros, embora
eles não estejam em guerra. Estamos certos que vocês podem pensar em exemplos disso dentro
do seu próprio mundo. Por exemplo, muitas nações em seu mundo poderiam competir pelas
riquezas de um país mais pobre. Tal competição está ocorrendo agora, e é por isso que a
Intervenção contém muitas faces. É por isso que vocês verão muitos tipos diferentes de naves
pairando sobre as suas terras. Vocês vão encontrar diferentes raças de seres, e será muito
confuso, e vocês vão pensar, “Alguns são bons, e alguns são maus. Alguns estão aqui para ajudar,
e alguns talvez não estejam aqui para ajudar.” Mas vocês só estão tentando adivinhar. E é
somente as suas expectativas esperançosas que iriam encorajar vocês a achar que alguém na
superfície do seu mundo está aqui para o seu bem.
Os seus aliados não vão se intrometer. Os seus aliados não vão buscar manipular vocês ou lhes
dar poder que vocês não podem ainda assumir ou lhes dar tecnologias que vocês não podem
ainda usar construtivamente. Os seus aliados não buscam conquistar vocês ou fazer com que
vocês sejam parte das associações deles.
Antes de vocês poderem progredir na Comunidade Maior, primeiro vocês precisam sobreviver. E
para sobreviver, vocês precisam se unir e proteger o seu mundo contra intervenções tais como a
que está ocorrendo aqui agora. Se vocês puderem proteger a sua liberdade, então a Intervenção
será muito difícil de se alcançar, pelo menos por meios legais. E vocês terão que se tornar uma
potência a ser considerada, ao invés de uma raça fraca que está administrando um belo planeta.
Nós acreditamos na grande verdade e poder que existe no coração humano, ou nós não teríamos
feito a longa jornada para chegar aqui, ou nos colocado em um risco tão grande passando esses
anos observando a Intervenção e suas atividades. Os seus aliados acreditam que a humanidade
tem esperança.

No entanto, vocês verão que tal respeito é raro na Comunidade Maior. Porque assim como é
verdade em muitos lugares, o seu valor e o seu mérito serão determinados pelo que vocês
possuem, o que vocês podem negociar, o que vocês podem vender, o que vocês podem renunciar.
Isso é a vida. Isso é a natureza. A tecnologia não muda isso. Vocês devem aprender isso. Se vocês
acreditarem que a tecnologia é a sua salvação, vocês serão salvos por uma outra raça que é
tecnologicamente superior a vocês.
Por favor ouçam as nossas palavras aqui. Nós falamos com grande experiência. Nós não podemos
provar essas coisas para vocês até vocês poderem ver por si próprios. E quando vocês virem por si
próprios, será tão óbvio! A Intervenção é tão óbvia! Mas quem a pode ver? A partir do seu ponto
de vantagem, é muito mais difícil de reconhecer. E até vocês terem uma educação e perspectiva
sobre a Comunidade Maior, até vocês aprenderem sobre as realidades da Comunidade Maior,
como vocês podem entender? O coração de vocês saberá, mas quem pode escutar?
As pessoas querem um resultado feliz. As pessoas querem evitar conflitos e desafios. As pessoas
não querem mudar necessariamente. Contudo não é isso que a vida traz.
A humanidade precisa se tornar muito mais forte do que é hoje. A liberdade humana precisa ser
o grito de guerra. Então quando vocês perguntam, “Porque nosso mundo?” vocês devem
reconhecer essas coisas que nós mencionamos. O que for óbvio vocês poderão ver. O que não for
óbvio vocês não poderão ver, mas vocês ainda podem entender. Vocês podem escolher, é claro,
desconfiar de nossas palavras. Vocês podem acreditar que é impossível que nós possamos nos
comunicar com vocês dessa maneira. Vocês podem duvidar de todo o processo pelo qual nós
comunicamos. Vocês podem rejeitar os nossos conselhos. Nós entendemos. Mas vocês precisam
seguir a Sabedoria que vive dentro de vocês para realmente saber, e se vocês realmente sabem,
então vocês saberão que nós estamos sendo verdadeiros com vocês.
É aí que a prova real vai acontecer. Se vocês buscam uma prova somente em demonstração, bem,
vocês podem ser persuadidos de muitas coisas. Mas somente o Conhecimento dentro de vocês
pode ser persuadido pela verdade em si. Ele não pode ser enganado. Essa é a sua esperança maior
e mais forte. Esse é o grande poder no universo, e os seus visitantes não o usam. Essa é a chave.
Aprendam o Caminho do Conhecimento e vocês terão a chave. Se vocês quiserem que coisas
sejam mostradas para vocês, bem, vocês serão desencaminhados. Vocês serão persuadidos por
outros poderes. Vocês seguirão o que vocês querem ao invés daquilo que vocês sabem
verdadeiramente. O mundo será dado de presente. E a ocupação se tornará completa.
Vocês estão vivendo em um momento crítico, talvez o maior momento na história do seu
mundo. Vocês vieram em um grande momento. Isso é um acidente? É um erro? Ou estava
destinado a ser assim? Você que pode estar incerto em sua vida, buscando uma realidade maior e
um significado maior, certamente você deve considerar isso. Vocês são os povos indígenas de um
mundo que está sendo visitado com o propósito de conquista e dominação. Como vocês vão
responder? A escolha é de vocês. Nós só podemos aconselhar. Ninguém na Comunidade Maior
vai vir e resgatar vocês. Os Sábios não fazem isso. Talvez vocês questionem isso e digam, “Por que
não?” Vocês precisam confiar em nós nessa questão porque caso nós viéssemos intervir de
maneira militar, caso nós reuníssemos a força para fazer isso, os nossos mundos seriam postos
em perigo. Nós estaríamos operando fora da nossa jurisdição, violando as regras de conduta
daquela jurisdição. Vocês conseguem enxergar isso?

Mesmo assim, se é para a humanidade se tornar forte e independente no universo, ela precisa
estabelecer a sua própria força e independência. Ela não pode ser resgatada. O que está
confrontando vocês é a realidade de vida no universo. Não é um poder maligno. Não é uma força
sinistra. É somente os fortes tirando vantagem dos fracos, caso possam. Isso é a natureza. Isso é a
vida. Até vocês alcançarem um entendimento espiritual maior, um entendimento do
Conhecimento, então essa é a vida que é real. O Conhecimento é tão raro no universo quanto
dentro do seu próprio mundo.
Muitas pessoas colocam toda a sua esperança em serem salvos por uma raça maior. Como elas
vão saber diferenciar os seus aliados dos seus adversários? Elas estão senão prontas a serem
colhidas para a Intervenção. Elas irão buscar se unir com a Intervenção, acreditando que ela
salvará a humanidade de si mesma, acreditando naquilo que os seus próprios visitantes
acreditam, porque eles estão convencidos que a humanidade é indisciplinada, desorganizada e
indigna demais sequer para viver em um lugar tão valioso.
Vocês não podem ter uma visão fantástica e romântica da vida no universo, se vocês forem
entendê-la e se preparar para ela adequadamente. Vocês precisam ter sabedoria e sobriedade.
Vocês precisam estar sem auto-engano nesse assunto. Vocês estão vivendo em um ambiente de
tremenda persuasão, não somente persuasão entre as pessoas mas persuasão de forças na
Comunidade Maior que estão em seu meio. Como vocês vão superar e neutralizar essa influência
em sua vida? Nós precisamos ser enfáticos e repetitivos naquilo que estamos enfatizando, porque
nós queremos auxiliar vocês a superar essas influências que lhes manteriam em um estado de
confusão e ambivalência a respeito das próprias forças que estão ameaçando o seu bem-estar
nesse momento.
Vocês nunca estiveram em uma situação como essa antes. Certamente vocês nunca enfrentaram
uma Intervenção dessa magnitude. As pessoas negam a existência dela. Elas dão risada disso. Elas
zombam disso. Elas não querem que seja verdade. Elas não querem que seja real. Mas isso não
muda a realidade.
Desde o nosso primeiro conjunto de relatórios, nós entendemos que muitas pessoas perguntaram
sobre os nossos nomes e as nossas identidades, de onde nós viemos e assim por diante, como se
elas precisassem saber essas coisas a fim de confiar nas nossas palavras. Mas nós não podemos
transmití-las, porque nós devemos permanecer ocultos senão nós estaremos em grande perigo, e
os seus aliados que nos enviaram para estarmos próximos do seu mundo estarão em grande
perigo também.
A confiança precisa vir de um entendimento mais profundo. Não é de informações que vocês
precisam, tanto quanto de perspectiva. Se vocês não podem ver a situação com clareza, do que
adianta ter mais informações? Se vocês não podem saber a verdade em seu próprio coração, o
que as informações vão dar para vocês? Vocês precisam de um pouco de informação. Vocês
precisam de muita perspectiva. E vocês precisam de muita coragem.
Por que o seu mundo está sendo visitado? Por que existe uma Intervenção? Pense nessas coisas, e
vocês verão com clareza. É tão óbvio.

O Terceiro Relatório

A Influência Sobre A Humanidade
É vital agora que nós falemos sobre a natureza do induzimento que está sendo colocado sobre a
humanidade. Como isso é uma Intervenção e não uma visitação, e porque o seu alvo e objetivo
geral é a dominação do seu mundo e a subjugação da raça humana, os métodos que serão
empregados serão usados para encorajar, para induzir e para seduzir a humanidade para dentro
de um papel cooperativo e servil aos seus visitantes. Como os seus visitantes não tem permissão
para invadir esse mundo abertamente, eles precisam usar esses métodos. Como existe mais de
um Coletivo operando no mundo buscando atingir esse objetivo, todos eles vão usar esses
métodos. Nisso, os Coletivos operam de forma muito semelhante.
Como eles não se aventuram para dentro de territórios não cartografados ou distantes, os
Coletivos devem manter seu foco onde eles possuem uma concentração de poder e onde a sua
organização pode funcionar efetivamente. Nisso, eles se tornaram muito hábeis em usar os
poderes de persuasão. O seu foco primário, além das suas avenidas normais de negociação e
comércio, é ganhar acesso a mundos emergentes tais como o seu, e a novas descobertas minerais
e biológicas nas regiões nas quais eles são dominantes. Na maioria das regiões, os Coletivos são
impedidos de ter uma presença militar além de suas próprias forças de segurança.
Como resultado, eles precisam se engajar em atividades mais sutis e que consomem mais tempo.
E ainda assim isso é visto por eles como apropriado aqui, porque eles querem a cooperação da
humanidade. Eles não podem funcionar no mundo sem a sua ajuda. Eles não podem respirar a
sua atmosfera. Eles não podem ganhar acesso aos seus recursos. Eles não podem viver sobre a
superfície do seu mundo efetivamente, e então a fim de tirar total vantagem dos recursos do seu
mundo e da posição estratégica do seu mundo, eles devem ter assistência humana.
De fato, além disso, os Coletivos que estão funcionando no mundo hoje querem adicionar um
componente humano à comunidade e mentalidade coletiva deles. Não é simplesmente que eles
querem que vocês sejam uma força de trabalho para eles; eles querem que vocês se tornem uma
parte deles. Isso aumenta a força coletiva deles e irá minimizar qualquer resistência no futuro que
a humanidade possa montar para o seu próprio bem. É por isso que existe um investimento tão
grande em tempo e energia para ganhar a fidelidade humana, para se ligar com a humanidade
através de um cruzamento genético e para estabelecer uma associação profunda e pervasiva com
a família humana.
Esse mundo é tão valioso que a Intervenção não quer arriscar uma revolução humana no futuro.
Tais revoluções já aconteceram antes. Nós podemos atestar isso a partir da nossa própria
experiência. Nós somos o fruto de tais revoluções em nossos próprios mundos. Embora as nossas
circunstâncias foram bem diferentes das suas, a natureza da Intervenção e os métodos
empregados foram na verdade bem similares. É por isso que nós podemos falar com autoridade
sobre esse assunto.
Os induzimentos que serão exercidos serão variados, dependendo de quem está sendo alcançado
e com qual propósito. Para indivíduos que são considerados receptivos e cooperativos nos
corredores do governo, o induzimento será a promessa de maior poder e tecnologia. A

humanidade está em uma posição muito vulnerável nesse sentido porque a sua crença na
tecnologia e a sua esperança de que a tecnologia vai resolver todos os seus problemas é muito,
muito forte. Isso, é claro, tem sido apoiado pela Intervenção, porque essa é uma das avenidas
principais na qual a humanidade irá provavelmente se tornar dependente da própria Intervenção.
Para aqueles nos corredores do poder em seus governos, aqueles indivíduos que forem
considerados receptivos e cooperativos, a promessa de maior tecnologia e mesmo domínio
mundial será apresentada. Isso pode ser apresentado através do Ambiente Mental como idéias
enviadas às mentes desses indivíduos, ou, como já aconteceu, podem ocorrer encontros cara-acara com os próprios visitantes.
E o que eles vão oferecer para a humanidade? Eles vão oferecer à humanidade parte da tecnologia
básica deles, certamente nada que eles consideram ser avançado, único, secreto ou sagrado para
eles – propulsão básica no espaço, uso básico de energia eletrônica, metodologias de produção.
Eles não vão ensinar sobre o poder no Ambiente Mental, porque eles não querem que a
humanidade tenha esse poder, a menos que seja completamente controlado e direcionado pelos
próprios visitantes.
E quem em seus corredores de poder poderiam resistir à tal tentação? Muitos irão sucumbir.
Nessas ofertas eles verão riqueza, poder, controle, dominação e uma vantagem enorme sobre os
seus companheiros humanos e sobre as outras nações com as quais eles estão competindo
diretamente. Somente aqueles indivíduos cujo Conhecimento é forte serão capazes de reconhecer
o engano e resistir à tentação apresentada nesses induzimentos.
As pessoas em posições de grande poder econômico e riqueza, se elas forem consideradas
cooperativas e receptivas, serão alcançadas também. E novamente, quem dentre elas pode resistir
à tal tentação, à tal promessa de riqueza, poder e controle? E contudo esses induzimentos são
senão uma fraude – um meio de engajar outras pessoas nas atividades do Coletivo, um meio de
estabelecer uma relação forte. Aquelas pessoas que forem contactadas, aqueles indivíduos que
viraram vítimas dessa fraude, não entenderão o significado real por trás disso. E seja qual for a
força e poder que for dado à elas, será somente uma concessão temporária.
Como nós dissemos, os visitantes precisam de auxílio humano. Eles também precisam da
liderança humana. Os Coletivos não tem tantos indivíduos assim operando nesse mundo, então
eles precisam de uma hierarquia de autoridade humana para os servir. Eles precisam das
infraestruturas que vocês construíram. Novamente, é por isso que eles não visitaram em um
momento anterior. É por isso que a Intervenção foi retardada até essa era do desenvolvimento
humano. A Intervenção precisa de governos; precisa de religiões; precisa de toda essa estrutura
funcional através do qual a organização deles possa fluir.
Portanto, no início eles precisam ganhar aliados. Eles precisam ganhar seguidores. Eles precisam
ganhar auxílio de indivíduos, especialmente daqueles os quais eles consideram estar em posições
de poder e autoridade. Nós já falamos sobre isso no nosso primeiro conjunto de relatórios. E
contudo precisa ser repetido, porque vocês precisam entender que essas coisas estão acontecendo
e já aconteceram.
Existem aqueles indivíduos em posições de poder no comércio e governo que já estão em relações
com a Intervenção. A quantidade deles irá crescer, e a força e a influência deles irá crescer se a
Intervenção não for terminada e se uma educação pública não puder ser gerada com sucesso.

O próximo grupo de indivíduos que tem sido visados são os líderes das suas organizações
religiosas. Aqueles dentre eles que forem considerados receptivos e cooperativos serão visados, e
idéias e informações irão fluir para dentro das mentes deles até o momento em que um encontro
direto possa ser arranjado.
O que será oferecido para cada um deles é a promessa de que as organizações religiosas e o
ensinamento em particular deles se tornarão predominantes em uma nova ordem mundial. E até
mesmo além disso, será prometido a cada um deles que o ensinamento religioso deles, sendo
maior do que os outros, será capaz de se estender além do mundo e ter influência na própria
Comunidade Maior. Que líder religioso dedicado poderia resistir à essa tentação da sua tradição
crescer e se estender mesmo além das fronteiras desse mundo? Nem todos os líderes serão
contactados. Somente aqueles que são considerados receptivos e cooperativos e que possam se
tornar complacentes e funcionais dentro da própria Intervenção.
Intervenções são parte da sua própria história humana. Entendemos que tais coisas já
aconteceram inúmeras vezes. Enquanto nações maiores tentam ultrapassar as mais fracas, elas
buscam seduzir os líderes daqueles grupos e nações mais fracos com promessas de poder e
autoridade e presentes de tecnologia, meras bugigangas. Como isso tem sido efetivo! Contudo
isso não é algo exclusivo ao seu mundo. Isso acontece por todo o universo.
Aos líderes das suas organizações religiosas será oferecida a promessa de superioridade em seu
mundo. Mesmo as crenças deles serão reconhecidas, contudo isso é senão uma farsa de novo. Os
visitantes não se importam com as suas religiões. Eles acreditam que elas são somente a loucura e
as superstições da humanidade. Tendo nenhuma religião deles mesmos que vocês possam
reconhecer e entender, eles vão buscar usar a religião de vocês a fim de angariar a vossa
fidelidade à eles. Os Coletivos acreditam que isso é inteiramente ético, porque eles acreditam que
a humanidade irá destruir o mundo sem a Intervenção deles. Naturalmente isso é falso, mas essa
é a crença deles. E eles acham que tais métodos são necessários para assegurar o fim que eles
estão tentando alcançar.
Os Coletivos justificam esses comportamentos porque eles acreditam na superioridade da raça
deles e na necessidade da missão deles aqui no mundo.
O pensamento deles é, “Por que deixar os nativos arruinar o mundo quando nós podemos
administrá-lo para eles e nós podemos ensiná-los o grande valor e benefício da nossa
comunidade coletiva?” É por isso que agora vocês precisam deixar de ver a Intervenção de
maneira supersticiosa. Os visitantes não são anjos, e eles não são demônios. Eles são movidos
pelas mesmas necessidades que movem a humanidade, e eles vão empregar muitas das mesmas
técnicas que a humanidade já tentou empregar (embora em uma escala muito menor), a fim de
atingir os objetivos deles.
Em seguida, o induzimento será focado sobre dois grupos distintos de indivíduos. Na verdade
esses não são grupos de indivíduos, mas sim classificações de indivíduos. O primeiro são aqueles
que são considerados psíquicos e sensitivos. O induzimento aqui é para validar a sensibilidade
deles e para induzí-los para dentro da mente coletiva da própria Intervenção. Aqui esses
indivíduos serão encorajados a apoiar a Intervenção, e as suas próprias crenças a respeito das
fragilidades e da pecaminosidade da humanidade serão encorajadas. E será grandemente
encorajada, a esperança deles de que algum poder maior de fora do mundo chegará para resgatar

a humanidade do seu próprio fim. Aqui será ensinado a eles que eles são parte de uma associação
maior de vida que é demonstrada pela Intervenção em si. Aqui os pontos de vista e aspirações
religiosas deles serão encorajados mas direcionadas para os Coletivos.
Será dito a esses indivíduos para confiar na presença extraterrestre que está no mundo, que ela
está aqui para elevar a humanidade, para transformar a humanidade, e para resgatar a
humanidade dos seus próprios erros. Eles serão encorajados a se tornar os representantes da
Intervenção, a se tornar os seus porta-vozes, a inspirar outros a dar a fé e a confiança deles à
presença extraterrestre e para se tornar parte desse movimento de consciência, essa grande
mudança evolucionária que está ocorrendo em seu meio. Contudo esses indivíduos, sem saber a
real natureza ou intenções da Intervenção, inconscientemente se tornarão os seus porta-vozes e
os seus representantes. Tendo se tornado parte do Programa de Pacificação dos visitantes, essas
pessoas irão agora pacificar outros e trazê-los para a Intervenção.
Então enquanto os visitantes buscam relações com indivíduos em posições de poder em governos
e religiões, eles também buscam estabelecer emissários por toda a população humana. Para
aqueles indivíduos sensitivos que não puderem se tornar receptivos e cooperativos com a
Intervenção, as habilidades e capacidades deles serão frustradas e neutralizadas. Se tais
indivíduos começarem a ganhar um insight quanto à real natureza da Intervenção, eles podem se
tornar o alvo de uma verdadeira ruptura mental. Além disso, dentre os sensitivos e psíquicos,
haverá uma busca por aqueles poucos indivíduos vivendo no mundo hoje que possuem uma
percepção nata e intuitiva dos depósitos. A busca por esses indivíduos está em andamento.
Os visitantes entendem que a chave para a fidelidade humana é a busca por poder, riqueza e
realização espiritual. Aqui as pessoas irão cooperar contra os seus próprios interesses se elas
acreditarem que as atividades delas são ordenadas e apoiadas por um poder maior. Nós já
falamos sobre isso em nosso primeiro conjunto de discursos. Contudo novamente nós devemos
detalhar esse ponto. Talvez vocês verão aqueles que afirmam ser psíquicos e sensitivos apoiando e
encorajando as pessoas a confiarem e acreditarem na presença dos visitantes, acreditando que os
visitantes representam uma conscientização espiritual, uma força espiritual, até mesmo a
evolução em si. Os visitantes irão dizer a eles, “Olhem, nós não temos guerras. Nós vivemos em
paz e cooperação. Vocês não alcançaram essas coisas. Portanto, confiem que nós somos capazes
de dá-las a vocês e ensiná-los os caminhos da cooperação e ensiná-los como viver em paz,
harmonia e tranquilidade”.
Quem dentre os que são idealistas podem resistir a tal tentação, tendo perdido a fé no espírito
humano? Tendo repudiado as instituições humanas até um certo ponto, eles agora olham para os
céus por ajuda, por inspiração e por salvação em si. E quando eles são tomados pelos visitantes
ou contactados pelos visitantes, tais predisposições os colocam na condição perfeita para se
tornarem receptivos à Intervenção e para se tornarem emissários para a Intervenção.
Aqueles que não cooperarem receberão informações confusas. Eles podem até ser atormentados
mentalmente a menos que eles invoquem o poder dos Não-Vistos, a Presença Angélica, para lhes
ajudar. E eles precisam ganhar uma forte posição de resistência à Intervenção com um
entendimento real dos motivos dela. As nossas palavras darão a eles força e encorajamento. Em
parte é por isso que a nossa mensagem é tão urgentemente necessária no mundo hoje.

O próximo grupo que será contactado será aqueles que são representantes zelosos das suas
próprias tradições religiosas. O fundamentalismo deles em muitos aspectos é muito próximo à
filosofia e à mentalidade dos Coletivos. Os Coletivos suportam somente uma visão da realidade e
somente uma visão de comunidade, e eles mantém isso em reverência quase ao ponto de ser uma
ênfase religiosa. Aquelas pessoas que são zelosas, especialmente aquelas que estão cheias de ira e
ressentimento contra o mundo e contra aqueles que elas enxergam se opor à elas, se tornarão
candidatas principais para defender uma cooperação com os Coletivos e a destruição daqueles
que são contra os Coletivos.
Essa é uma situação muito difícil e perigosa, porque os visitantes usarão a fidelidade humana e os
seus emissários humanos para executar as suas atividades destrutivas no mundo. Não serão os
visitantes que irão destruir aqueles que não quiserem e que não puderem cooperar. Serão os
equivalentes humanos dos visitantes, seus representantes humanos, que irão executar tal
destruição. Dessa maneira, a real natureza e propósito da Intervenção se mantêm ocultas e tais
atos de violência serão simplesmente atribuídos ao erro humano e à violência humana e
demonstram a necessidade da Intervenção. Porque os visitantes novamente vão dizer, “Olhem
esses terríveis atos de violência! Nós não somos violentos. Nós não viemos com armas de guerra.
Nós não destruímos vocês. Isso é o resultado da ignorância humana e da depravação humana.
Nós vamos lhes ensinar como superar todas essas coisas”. Dessa forma, mesmo a violência que é
perpetrada pela Intervenção será usada pelos visitantes para apoiar a superioridade deles e para
contribuir para a ilusão que eles mesmos não usam engano, manipulação ou força para ganhar a
vantagem deles.
Claramente, existem indivíduos em seu mundo que são muito zelosos em representar as crenças
e aspirações religiosas deles. Os Não-Vistos nos falaram muito sobre isso, e é claro que temos
visto isso em muitos outros mundos. Não é algo exclusivo da humanidade. Contudo é uma forma
de paixão cega, e paixão cega alimentada por ira e hostilidade se torna uma força consumidora
para o indivíduo, uma força que pode ser altamente manipulada e é vulnerável à usurpação pela
própria Intervenção.
Tais pessoas zelosas irão reunir um movimento de estrita observância e irão lançar fora aqueles
que se opuserem à tal observância estrita. Será aplicada violência sobre os não crentes, e eles
deverão ser descartados. Dessa maneira, através dos olhos da Intervenção, aqueles que se opõem
à Intervenção e aqueles que não podem apoiá-la de bom grado serão identificados e serão
separados dentre as muitas pessoas que habitam em seu mundo. E a peneiração acontecerá no
nível da interação humana. Dessa maneira, os visitantes vão reconhecer seus adversários
verdadeiros e seus adversários potenciais. E tendo ganho agora uma rede de representantes
humanos que são zelosos em apoiar e promover as causas religiosas deles, a Intervenção irá usar
esses indivíduos como o meio pelo qual a violência será perpetrada. Durante todo o tempo, os
visitantes irão permanecer aparentemente acima e além de tal atividade e comportamento.
A essa altura vocês podem parar e se perguntar, “Bem, como tais coisas podem ocorrer? Isso
parece tão extremo! Isso parece tão negativo, tão terrível!” Mas para qualquer um que estudou a
história humana, vocês verão demonstrações de todas essas coisas das quais estamos falando –
manipulação religiosa, cruzamento genético, violência praticada contra adversários,
particularmente em situações onde as populações nativas são encorajadas a aceitar e a receber
novos visitantes. É muito mais fácil de se governar alguém que acredita na sua causa e que é

cooperativo do que alguém que está simplesmente sendo subjugado. E assim a Intervenção vai
buscar usar esses induzimentos para ganhar tanta cooperação e tanta crença na presença deles e
na causa deles tanto quanto for possível. Eles vão empregar indivíduos em posições de poder,
aqueles que têm grande sensitividades e habilidades psíquicas e aqueles que são representantes
zelosos das tradições religiosas deles, para nutrir e gerar tal cooperação.
Para a vasta maioria das pessoas no mundo, a Intervenção será desconhecida e completamente
oculta. Contudo para aqueles que se tornarem cientes dela, ou porque eles foram levados, ou
porque eles testemunharam evidências da Intervenção em seu mundo, esses indivíduos serão ou
encorajados a acreditar e a apoiar a Intervenção, ou eles serão descartados e atormentados por
ela. Sabemos que já existem indivíduos em seu mundo que tem sido descartados e que estão
atormentados, que viram e sentiram e reconheceram coisas que eles não podem incorporar em
seu entendimento. Sem encontrar compaixão dentre os seus companheiros humanos eles se
deterioram em depressão e em auto-dissociação.
Aqui os visitantes tentam vincular vocês a eles, ou tentam desligar vocês. Somente alguém que
estiver forte com o Conhecimento será capaz de resistir ao induzimento e encontrar isolamento e
liberdade do tormento. É por isso que aprender O Caminho do Conhecimento deve ser
encorajado.
Aqui vocês precisam aprender a neutralizar as suas próprias tendências de querer ver um
resultado bom e de tomar uma posição esperançosa, o que os faz vulneráveis à persuasão e
manipulação. Vocês precisam ver com clareza, com sobriedade, sem esperança e medo, mas com
uma clareza do Conhecimento dentro de vocês. Se vocês puderem obter essa percepção, tudo que
nós estamos lhes dizendo e tudo o que estamos lhes lembrando se tornará tão evidente para
vocês. Vocês não precisam estar vivendo no espaço para ver essas coisas. Vocês não precisam ter
viajado ao redor da Comunidade Maior para entender o que está ocorrendo em seu mundo. Mas
vocês precisam de assistência. Vocês precisam de uma perspectiva maior. Vocês precisam de um
entendimento maior. Vocês precisam do encorajamento para ver com clareza e não entregar a
sua mente, o seu coração ou o seu mundo para nenhuma força que lhes promete paz, poder,
liberdade e tranquilidade. Porque essas coisas precisam nascer da própria natureza de vocês e das
suas próprias atividades. Elas não podem ser forçadas sobre vocês ou até mesmo dadas a vocês.
Vocês precisam alcançá-las e construí-las vocês mesmos.
Nesse ponto, no início, vocês precisam se informar. E vocês precisam se tornar sóbrios e sábios.
Vocês podem duvidar das nossas palavras, contudo vocês não vão encontrar tal reafirmação em
nenhum outro lugar, porque nós somos os únicos representantes dos seus aliados. As outras
forças extraterrestres que estão efetivamente envolvidas em seu mundo, embora elas possam
parecer apresentar a si mesmas como os aliados e os salvadores da humanidade, estão aqui
somente para ganhar a fidelidade de vocês e para tomar controle do seu mundo. Vocês não têm
amigos dentre eles. A situação é muito clara mas é muito difícil, muito desafiadora. Ela não é
ambígua. Embora vocês possam ter muitas perguntas sobre a vida na Comunidade Maior e sobre
a realidade da própria Intervenção, muitas perguntas que nem mesmos nós podemos responder
com sucesso, vocês ainda podem ver com clareza o que está acontecendo e podem montar o
esforço necessário para resistí-la. Vocês possuem o poder individual e coletivo para fazer isso.

Embora os visitantes tenham uma tecnologia superior, o sucesso de toda a missão deles se baseia
na habilidade deles em persuadir e encorajar a fidelidade humana. Vocês têm o poder para
resistir a isso. Vocês têm o poder para ver através do engano. Não é de tecnologia que vocês
precisam agora, mas sim de conscientização, discernimento e convicção interior. A situação é
muito clara, se vocês puderem enxergá-la, e uma vez que vocês enxerguem, vocês não terão
dúvidas quanto ao que está ocorrendo, e vocês vão olhar em volta e verão com grande
preocupação como outros estão indo com a maré insensatamente, ou até mesmo encorajando a
própria coisa que vai tirar da humanidade a sua própria liberdade e auto-determinação.
Como já dissemos, todo esse fenômeno não é uma situação mística ou complexa que esteja além
do entendimento humano. É a natureza sendo encenada sutilmente, com grande habilidade. É
um grande poder tentando tirar vantagem de um poder mais fraco. Tal atividade vai ser bemsucedida ou vai falhar, dependendo da força e da determinação da força mais fraca. Os Coletivos
são impedidos de simplesmente assumir o controle do seu mundo. Os concorrentes deles não
vão permitir isso, e as organizações dominantes que governam o comércio e troca nessa região na
qual o seu mundo reside, não vão permitir isso. Um Coletivo funciona de acordo com as regras,
mas além dessas regras ele usará quaisquer meios que puder para assegurar os seus objetivos e
para cumprir a sua missão.
Grande induzimento está sendo colocado sobre o mundo. Ele tem muitas avenidas de expressão
e ênfase. Contudo tudo é dirigido à um alvo – mover a humanidade para uma posição de
confiança, fidelidade e subserviência à própria Intervenção. Isso esconde totalmente a natureza
real da ocupação que está sendo tentada em seu mundo. Essa ocupação se tornará facilmente
reconhecida uma vez que ela for completamente estabelecida, mas à essa altura será muito tarde
para vocês neutralizarem as suas influências sem grande luta e sacrifício.
Portanto, nós insistimos e encorajamos fortemente que vocês coloquem esse fenômeno no
primeiro plano da conscientização e atenção de vocês. Vocês têm tempo para impedir a
Intervenção. Ela pode ser impedida. Vocês têm o poder e a força coletiva para fazer isso. Não é
tecnologia que é a sua desvantagem. É ignorância. É ganância. É hostilidade. É ingenuidade. Essas
são as coisas que vão minar a força da humanidade. São essas coisas que vão possibilitar que o
mundo seja tomado sem guerra e sem violência sendo executada em grande escala. Mas é o poder
do Conhecimento dentro de vocês que irá fazer toda a diferença em impedir isso, uma vez que
vocês ganhem os olhos para ver e possam entender a situação com clareza.

O Quarto Relatório

Os Coletivos
Na Comunidade Maior existem sociedades em todos os níveis imagináveis de desenvolvimento
social e espiritual. Isso varia de sociedades pré-agrícolas indo até os impérios, Coletivos, e outros
tipos de organizações estabelecidas entre mundos para defesa e comércio mútuos. Em todos os
níveis dessa evolução existem inúmeras expressões. Contudo como nós falamos, existem regiões
vastas da galáxia que são inexploradas e escassamente povoadas, onde muitas sociedades vivem
em segredo. E existem muitas culturas que nunca sequer foram descobertas.
Em nosso discurso prévio, nós demos a analogia da galáxia sendo interligada através de uma série
de rotas, como um mapa em seu mundo. Existem avenidas principais, existem avenidas
secundárias, e existem áreas onde não existe nenhuma “estrada”.
As impressões que nós gostaríamos de lhes dar a respeito da Comunidade Maior são as mais
relevantes para a sua posição no espaço e são as mais descritivas dos ambientes que estão em
proximidade ao seu mundo. Contudo o vosso campo de visão ainda é extremamente limitado, e
vocês não podem ver além dos planetas mais próximos, mesmo em vosso sistema solar. As suas
tentativas de comunicação por rádio são fúteis porque ninguém usa esse tipo de tecnologia para
comunicações interplanetárias.
Viagem no universo é grandemente acelerada pelos vossos padrões mas ainda é muito lenta, dada
a enormidade do cenário físico. Grandes impérios e Coletivos só podem estender a si mesmos
onde eles estabeleceram uma infraestrutura próxima. Gerenciar postos avançados distantes é
muito difícil logisticamente e existem outros perigos a respeito da intervenção de outras raças,
bem como problemas com jurisdições e disputas regionais. Por essa razão, em áreas escassamente
populadas da galáxia, os Coletivos não serão encontrados. Mesmo grandes impérios podem
raramente enviar exploradores de recursos a essas regiões, porque elas são muito distantes, e
mesmo se for possível fazer descobertas, os problemas logísticos em enviar suprimentos e ganhar
acesso a esses recursos são descomunais. Para complicar ainda mais o assunto, em áreas mais
populadas na galáxia, existem regras regionais de conduta. Então as nações não são tão livres
para passar por qualquer lugar que elas queiram ir em suas explorações.
É claro, nós não podemos esperar que a família humana entenda isso. A sua perspectiva atual é
de que o universo na verdade está lá para ser explorado e ser tomado para a vossa própria
vantagem. Mas infelizmente, vocês não são os primeiros a chegarem lá. E existem muitas
civilizações e impérios que são muito mais antigos do que qualquer coisa que a humanidade já
estabeleceu até agora na Terra.
Guerras e grandes conflitos ocorrem no universo, mas eles são relativamente raros. Rebeliões e
disputas internas são mais comuns, mas guerras entre grandes nações e impérios no universo são
muito mais raras do que vocês possam imaginar. Não podemos falar por outras galáxias, porque
nunca nos aventuramos por lá. Mas a partir do que sabemos dessa galáxia e das nossas próprias
viagens, nós sabemos que essas coisas são inteiramente verdadeiras.
A humanidade ainda está descobrindo muitos segredos sobre tecnologia, e então é nisso que ela
coloca a sua esperança e a sua promessa. No entanto, entre as nações mais avançadas, o poder da

influência no Ambiente Mental é a arena de influência que é muito maior. Pois assim como
dissemos, tecnologia pode ser comprada e copiada. Não é nisso que as reais vantagens serão
geralmente encontradas.
No entanto, recursos são valiosos, e portanto, a destruição de ambientes naturais é geralmente
vista com desaprovação. Para preservar esses recursos e meio-ambientes, a maioria dos
exploradores de recursos incluindo os Coletivos irão tentar persuadir a raça nativa para chegar à
uma aliança com eles ao invés de tentar assumir o controle daquela raça pela força. Essa
estratégia também é entendida por muitas civilizações avançadas, que aprenderam através de
muita tentativa e erro, e através de muitos períodos difíceis na história dos seus mundos.
Conforme as sociedades se tornam mais avançadas tecnologicamente, a necessidade por recursos
é maior e a preservação dos recursos naturais se torna uma ênfase maior. Em muitos casos,
mundos de origem excederam os recursos dos seus próprios planetas, até mesmo ao ponto desses
mundos se tornarem estéreis e improdutivos.
Isso dá provas do motivo do seu mundo ser visto com interesse tão grande entre aquelas poucas
raças, relativamente falando, que estão cientes de vocês. Biologicamente rico, rico em recursos,
estrategicamente importante e acessível a muitos dos Coletivos que vivem nessa parte da galáxia,
ele é um verdadeiro prêmio.
A proximidade de vocês das áreas que são razoavelmente muito habitadas contém tanto uma
desvantagem como uma vantagem para vocês. A desvantagem, é claro, é que o seu mundo será
reconhecido e está dentro do alcance dos Coletivos, que são senão uma forma de estrutura social
no universo. A vantagem para vocês no entanto, é que o seu mundo não pode ser conquistado,
porque vocês vivem em uma região que é governada por regras de conduta. Se o seu mundo
existisse em uma parte muito remota da galáxia, onde tais regras de conduta não fossem
estabelecidas, então o seu mundo poderia ser tomado pela força. Ele seria tomado por
exploradores de recursos, por piratas, por grandes estados-nações, por qualquer um que pudesse
ganhar acesso a ele e manter um controle e autoridade.
Então o fato de vocês viverem em uma parte mais, digamos “civilizada”, do universo, lhes dá
algum grau de proteção. Nessa região, onde nós também habitamos, é ilegal para um novo
mundo tal como o seu, ser invadido sem a permissão da raça nativa do local. Isso significa que o
seu mundo não pode se tornar uma parte de uma associação maior a menos que a humanidade
demonstre visivelmente que ela concorda com isso e que ela recebe bem a intervenção.
Como a Comunidade Maior, especialmente na área na qual vocês vivem, é um ambiente muito
competitivo, e como existem muitos Coletivos habitando aqui, eles tendem a manter uns aos
outros sob controle e tomam medidas legais uns contra os outros se necessário, caso as regras
básicas de conduta sejam violadas. Portanto, se um Coletivo procurasse tomar esse mundo pela
força, ele seria contra-atacado por outros Coletivos que têm um interesse nesse mundo e pelos
seus competidores de outros lugares, que manteriam esses tipos de ações sob controle.
Nós não podemos esperar que vocês estivessem cientes dos detalhes de uma situação tão
complexa, mas é importante para vocês saberem que o universo ao redor de vocês não é vazio e
desprovido de vida. É importante para vocês saberem que o universo próximo às suas margens
não é primitivo e não é desprovido de regulamentação. Isso vai ajudar vocês a entender como os
Coletivos que estão intervindo em seu mundo funcionam e como eles podem ser neutralizados.

Isso dá a vocês certas vantagens, as quais vocês precisam aprender a reconhecer e a empregar por
vocês mesmos.
Existem outras partes do universo onde grandes impérios existem, e eles definem as suas próprias
regras, tendo poucos competidores dentro das suas regiões. E existem muitas outras áreas onde
muitas nações se juntaram em associações, sejam econômicas, políticas ou militares, ou todas as
três, para negociação e defesa mútua. Isso é bem comum em áreas que são muito habitadas no
universo.
A região na qual vocês vivem, que engloba, pela identificação de vocês, uma área muito vasta,
contém aproximadamente cinco mil estrelas. Nós chamamos isso de região porque é assim que
ela é delineada. Essa é uma parte muito pequena da galáxia como vocês podem imaginar, mas
bem grande em termos dos seus interesses e necessidades. Nessa região, existem importantes
regras de conduta. Vocês têm pequenos impérios, alguns dos quais vocês chamariam de
ditaduras e alguns dos quais são de natureza mais democrática. Vocês têm Coletivos, que são
bem poderosos mas limitados em certas áreas de influência deles. Contudo dentro dessa região,
todas as áreas que são conectadas por vias principais de comércio são governadas por códigos e
conselhos. Isso é para prover proteção e segurança e para garantir que não haja uma erupção de
violência que se torne em uma guerra plena. Disputas ocorrem frequentemente e são tratadas
através de negociações ou através de procedimentos legais.
No entanto, esses órgãos governadores somente vigiam rotas de comércio, primariamente. E eles
são apoiados por organizações de estados que pertencem a eles mesmos, para o próprio benefício
e segurança mútuo deles. Algumas dessas organizações são mais fortes do que outras. Contudo
onde se tem potências maiores competindo, as regras de conduta são levadas bem a sério e são
aplicadas bem seriamente.
Na região na qual o seu mundo existe, os Coletivos não tem permissão para ter exércitos ou
forças militares. No entanto eles tem permissão para ter forças de segurança para defesa própria.
Sendo primariamente instituições econômicas, eles buscam proteger os próprios interesses e
avenidas de comércio, com as suas próprias forças. Mas eles não possuem grandes exércitos tais
como vocês podem imaginar. Eles podem contratar forças de segurança ao viajar em áreas que
são consideradas inseguras para comércio ou que são politicamente instáveis entre as nações
residentes. Mas essencialmente, os Coletivos, os quais gostaríamos de levar algum tempo para
descrevê-los agora, não são potências militares. Eles são potências econômicas. O foco deles está
em comércio, aquisição de recursos e em construir a aliança deles entre mundos tais como o de
vocês.
Existem muitos Coletivos funcionando na região na qual o vosso mundo existe. Alguns desses
Coletivos estão centralizados dentro dessa região. Alguns possuem centros em outros lugares e
possuem grandes estabelecimentos remotos aqui. É um fato interessante da vida que, onde quer
que Coletivos existam e estejam competindo uns com os outros, as outras nações desenvolveram
as suas próprias defesas contra eles para que os Coletivos não possam intervir nas negociações,
no comércio e nos assuntos internos desses mundos. Como estamos falando sobre muitas nações
dentro de uma região, muitas das quais possuem os seus próprios estabelecimentos militares, os
Coletivos precisam então obedecer certas regras de conduta ou então enfrentar consequências

muito graves. Não possuindo armamento significante deles mesmos, eles precisam utilizar
negociações, diplomacia e influência como o meio principal de realização.
Portanto, aqueles que vocês estão encontrando no universo nesse momento representam
organizações altamente organizadas e muito hierárquicas, cuja função é aquisição e
desenvolvimento de recursos. Em geral, os Coletivos consistem de uma série de raças
funcionando em diferentes níveis de autoridade e comando. Aqueles que realmente controlam os
Coletivos que estão funcionando em seu mundo provavelmente ainda não foram encontrados
por ninguém no mundo. Vocês somente reconheceram as classes trabalhadoras, que são criadas
para servir em funções específicas. Embora elas sejam entidades biológicas, os códigos biológicos,
treinamento, criação e foco genético delas lhes deram muito pouca individualidade e capacidades
individuais de raciocínio e discernimento. Elas funcionam muito parecidas com, bem, uma
mente coletiva. Elas são controladas rigidamente. Elas possuem pouca ou nenhuma liberdade
pessoal. As áreas de função são muito específicas e são executadas com eficiência impressionante.
Contudo os Coletivos são inerentemente fracos porque eles não são construídos sobre o que
chamamos de “Conhecimento”. Portanto, eles não têm a força do insight. Eles não são criativos
em suas abordagens. Eles tendem a imitar uns aos outros. Eles dependem da estrutura, códigos
de conduta e capacidade de manipular os pensamentos e sentimentos, não somente dos seus
próprios membros mas também daquelas raças que eles buscam influenciar. Embora os Coletivos
sejam muito poderosos em certos aspectos, eles também têm fraquezas inerentes.
Ao longo da história, os Coletivos tem tido grande dificuldade em manter controle e autoridade
sobre as suas populações residentes porque elas incluem muitos grupos raciais diferentes. As
classes trabalhadoras são criadas para servir, mas mesmo elas têm qualidades que as classes
dominantes acham difíceis de administrar. Tem havido revoltas, e como resultado os Coletivos
sofreram grandes perdas. Muito certamente eles são imperfeitos, mas mais fundamentalmente,
eles não são governados pelo Conhecimento, ou o poder do Espírito. Isso significa que as defesas
deles podem ser penetradas, os segredos podem ser descobertos, as atividades podem ser
reveladas e os enganos podem ser compreendidos por aqueles que são fortes com o
Conhecimento e que são livres para ver, saber e agir.
Outras nações em regiões tais como a de vocês, lidam com os Coletivos de forma muito, muito
cuidadosa e não lhes dão permissão a nenhum tipo de penetração nos assuntos internos dos seus
mundos. Às vezes os Coletivos são vistos como um mal necessário para prover recursos
essenciais que são necessários a esses mundos. Os Coletivos possuem grande capacidade e
habilidade nas áreas nas quais eles são fortes. E as nações que puderam interagir com eles com
sucesso, tiveram que manter uma distância significativa e tiveram que ser extremamente
discretas.
Certamente, intervenções como a que está acontecendo em seu mundo, não seriam permitidas
por nenhuma raça que entendeu os verdadeiros interesses da intervenção, e que entendeu as
realidades da vida no universo. O fato de que a Intervenção está bem encaminhada em seu
mundo demonstra que a humanidade não possui essa conscientização e que não possui a
unidade ou a coesão social para resistir e neutralizar intervenções não autorizadas e indesejadas
como essa.

Nos foi dito que existem grandes organizações econômicas que possuem interesses por todo o
globo e que empregam diferentes nações e diferentes grupos, em serviço a essas organizações.
Talvez isso possa servir então como um exemplo. Mas os Coletivos são muito maiores. Eles
podem incluir centenas de planetas e estabelecimentos planetários e existirem através de vastas
extensões do espaço. Eles podem ter controle significativo e estão sempre interessados em ganhar
novas fidelidades e novos membros.
Os Coletivos são apenas uma forma de estrutura social no universo. Os Coletivos variam muito
entre si. Alguns são puramente econômicos e seculares em seu estabelecimento, foco, teoria e
filosofia. Outros possuem componentes religiosos. No entanto, ter componentes religiosos não
significa que eles sejam religiosos por natureza. Simplesmente significa que parte da filosofia
deles inclui espiritualidade, seja em qualquer grau de consciência espiritual que exista em seus
membros, e isso dirige a percepção ou interesse espiritual, particularmente dentre as classes
dominantes. Contudo nós temos visto que com muito poucas exceções, os Coletivos consideram
a própria sobrevivência e estrutura como sendo o único foco da dedicação deles. A dedicação
deles é quase religiosa em natureza, embora as organizações deles raramente o sejam. Se eles
fossem fortes com o Conhecimento, eles não seriam Coletivos.
Fundamentalmente, um Coletivo difere de um império por não possuir um planeta de origem. É
um grupo de planetas que são diferentes e que se juntaram, geralmente através de conquista e
persuasão, e que se tornaram uma tremenda força econômica. Ao passo que um império é
geralmente centralizado por uma raça em um mundo ou em uma região, os Coletivos consistem
de muitas raças diferentes. Nós nunca conseguimos penetrar a hierarquia de um Coletivo, então
não podemos falar a respeito da composição da liderança em termos de histórico racial. Mas nós
sabemos que eles são diversos e que eles gerenciam a sua própria diversidade com um estrito
código de ética e com um controle hierárquico que vocês iriam achar totalmente opressivo.
Certamente, nós não poderíamos viver dentro de tal sociedade, embora em nossos casos nós
chegamos muito perto de ter que fazer isso.
A verdadeira democracia, como vocês a chamariam, existe no universo, mesmo em grandes
manifestações, mas ela é muito mais rara do que vocês possam pensar. E certamente qualquer
democracia verdadeira teria que se tornar muito forte em suas relações com a Comunidade
Maior, muito cuidadosa para evitar, se possível, interações com Coletivos e outros tipos
agressivos de impérios.
Não existe nenhum império ou Coletivo no universo que seja predominante. Existe
simplesmente muita diversidade e vida. Existe competição demais. E tem havido disputas de
longa data entre certas nações. A tecnologia avançada é abundante entre muitas sociedades,
então as vantagens que se buscam não são tecnológicas em natureza. Embora algumas nações são
mais ricas do que outras, as defesas se tornaram tremendas no universo contra a intrusão
violenta. Novamente, os Coletivos possuem certos tipos de vantagens nas quais eles não usam de
força. Eles não dependem de uma presença militar para alcançar os seus objetivos.
Todos os nossos mundos nativos existem dentro da região do mundo de vocês, ou nos arredores.
Todos nós tivemos que lidar com os Coletivos. Todos nós tivemos que lidar com exploradores de
recursos de outras nações. Todos nós tivemos que aprender a proteger e a garantir a nossa

liberdade e a nos tornarmos o máximo auto-suficientes possível, em muitos casos dependendo
uns dos outros para recursos essenciais para nossa sobrevivência e bem-estar.
Quanto mais auto-suficiente um mundo puder se tornar e quanto mais ele puder manter essa
auto-suficiência, mais forte e mais independente ele será por natureza no universo. Muitas vezes
nações se tornam dependentes de Coletivos porque elas esgotaram os seus recursos fundamentais
e agora precisam depender de negociação e comércio para as coisas mais básicas que elas
precisam para viver. Isso é claro, torna elas extremamente vulneráveis à usurpação, e em muitos
casos elas mesmas se tornam partes de Coletivos ou extremamente dependentes deles.
Com a deterioração do vosso ambiente natural e com o rápido esgotamento dos vossos recursos
essenciais, vocês estão se movendo para uma posição de extrema vulnerabilidade e impotência no
universo. Isso precisa se tornar parte do entendimento de vocês. Dentre o seu povo e mesmo
entre os seus governos e líderes, existe pouca ou nenhuma conscientização das realidades da vida,
comércio e manipulação no universo. Nós aprendemos muitas coisas a partir das transmissões de
vocês, e nós aprendemos muitas coisas com os Não-Vistos. O seu mundo, em muitos aspectos,
tem problemas que são comuns à vida que está emergindo e se desenvolvendo em toda parte no
universo.
Vocês têm então um interesse inerente, em manter e sustentar os recursos fundamentais do seu
mundo e em renovar esses recursos com sucesso. Sem isso, os Coletivos terão uma grande
vantagem em seus induzimentos. Sem isso, mesmo se vocês resistissem aos Coletivos, em algum
ponto vocês iriam precisar daquilo que eles tem para oferecer – matéria-prima, energia,
produção alimentar, tecnologia avançada. Todas essas coisas criam um estado de dependência,
seja de um Coletivo ou de muitos outros tipos de estados, nações e organizações que estão
diretamente envolvidas em negociação e comércio. Claramente o vosso mundo estaria em grande
desvantagem se vocês não pudessem barganhar com sucesso por aquelas coisas que vocês
precisam. Em algum momento, vocês teriam que aceitar sejam quais forem os termos que forem
apresentados a vocês. O resultado disso então se torna óbvio. Vocês são incorporados para
dentro da estrutura de outros mundos, seja um Coletivo, um império ou uma associação
agressiva de mundos, todos os quais estão sempre procurando novos territórios e novos recursos.
Os Não-Vistos nos disseram que, em resposta ao nosso primeiro conjunto de discursos, muitas
pessoas se sentem impotentes e sem esperança diante de encontrar todas essas coisas. Nós
entendemos isso. Nós mesmos enfrentamos tais limiares, com consequências muito graves
porque nós não nos preparamos a tempo. No entanto, como temos falado, e como devemos
continuar a enfatizar, a humanidade possui o poder e a habilidade para impedir a Intervenção e
para impedir futuras intervenções desse tipo. Vocês possuem o Conhecimento inerente que vive
dentro de vocês. É isso o que queremos dizer quando falamos de espiritualidade. Vocês possuem
tanto poder individual como tecnologia suficientes para neutralizar o tipo de intervenção que
está ocorrendo em seu mundo nesse momento. Vocês poderiam expulsar a Intervenção se vocês
tivessem a vontade para fazê-lo. Mas vocês devem se educar sobre a Comunidade Maior, e vocês
devem ser muito claros e sóbrios sobre o que vocês estão lidando nesse momento. É por isso que
o nosso aconselhamento é tão importante, se vocês puderem recebê-lo.
Parte do induzimento da Intervenção é desencorajar aqueles que estão cientes da real natureza da
Intervenção. Em outras palavras, para aqueles indivíduos que se tornarem cientes da Intervenção,

o foco dos visitantes então será em desmoralizá-los e desencorajá-los, para fazê-los se sentir
fracos, desamparados e impotentes em face disso, fazê-los pensar que eles estão sendo visitados
por potências enormes com força ilimitada, e que eles não tem nenhuma possibilidade de resistir
a persuasão dos visitantes ou de neutralizar a presença dos visitantes no mundo.
Isso é senão parte da manipulação que está sendo perpetrada. Para aqueles que parecerem
cooperativos e receptivos, serão enfatizados os gloriosos benefícios de se colaborar com os
visitantes. Para aqueles que são duvidosos sobre essas coisas ou que não podem ser persuadidos,
então desencorajamento e desmoralização serão a influência primária.
Aqui então é necessário que vocês entendam que o vosso próprio senso de fraqueza e desamparo
não é meramente um produto da vossa falta de auto-confiança mas na realidade é parte da
manipulação que está sendo lançada em vosso ambiente mental. Nós entendemos que os
governos do seu mundo encorajam suas populações a se sentirem fracas e dependentes da
estrutura e autoridade dos seus governos. Mas aqui nós estamos falando sobre um tipo de
influência maior e mais pervasivo.
A humanidade vai sucumbir ou porque é persuadida a fazer assim, ou porque ela é desencorajada
de resistir. Essas são duas formas de manipulação com um objetivo comum. Portanto, vocês não
devem perder a fé. Vocês devem aprender sobre a vida na Comunidade Maior.
Vocês tem pontos fortes e vocês tem fraquezas. Os Coletivos tem pontos fortes e tem fraquezas. A
vossa posição no Universo tem vantagens e desvantagens. Vocês também tem aliados que
querem ver a liberdade humana protegida e que querem ver a humanidade emergir na
Comunidade Maior como um mundo livre, unido e protegido. Nós apoiamos isso por toda parte,
porque essa é a verdadeira inclinação espiritual. No universo no qual vocês vivem, existem forças
de oposição tremendas contra isso. No entanto existem forças poderosas que mantém a liberdade
viva e que a encorajam e alimentam, onde quer que ela possa ser realizada.
Portanto, entendam que se vocês se sentirem fracos e desamparados e sobrecarregados, parte
desse sentimento vem da própria Intervenção. Nisso vocês devem ganhar grande confiança na
bondade inerente da humanidade e reconhecer o valor real da vossa liberdade. Vocês nunca
foram desafiados dessa forma antes. A liberdade de vocês nunca foi desafiada como uma raça,
como um povo, como um mundo, dessa forma antes. Contudo todas as pessoas no mundo
podem ao menos valorizar a possibilidade de liberdade e seja qual for a liberdade que elas possam
ter nesse momento. Tudo isso está em risco agora.
É aí onde vocês encontram a sua unidade comum, e é aí que vocês curam os seus conflitos e as
suas animosidades antigas uns com os outros. Aqui vocês “zeram as suas contas”, porque elas não
importam mais. O que importa é a preservação da liberdade humana e a sua superioridade em
seu próprio mundo. O que importa agora é a preservação dos recursos do mundo para a própria
sobrevivência e segurança futuras. O que importa agora é que vocês reconheçam a Intervenção e
tomem os passos necessários para frustrá-la e detê-la. Isso precisa acontecer em todos os níveis
das suas sociedades – no nível do governo, no nível da religião, e no nível da vontade da pessoa
comum.
Sabemos que existem grandes forças espirituais no mundo que apoiam e encorajam isso.
Contudo a influência e as vozes delas podem ser obscurecidas pelos efeitos da Intervenção e pela
ignorância das próprias pessoas. Em nossos mundos, emissários foram enviados para nos

aconselhar sobre o perigo iminente que nós enfrentávamos a partir da infiltração de potências
estrangeiras em nossos mundos. Nós estávamos sendo seduzidos assim como vocês estão sendo
agora, a juntar-se em benefícios mútuos de negociação e comércio. Aqueles de nós que eram
céticos e aqueles de nós que resistiram tal persuasão foram alienados das nossas sociedades e
fomos dissuadidos e desencorajados e desmoralizados a tal ponto em que não podíamos ter a voz
de governo, em que não poderíamos representar a vontade do povo.
Se o seu posso só quer pequenas bugigangas do universo, novos brinquedos tecnológicos para se
brincar, e vocês dariam a sua liberdade e a sua autonomia por isso, então certamente as nossas
palavras não serão o bastante. Mas a instrução deve começar em algum lugar. E ela precisa
alcançar aquelas pessoas que já possuem uma sensibilidade à Comunidade Maior. Ela deve
alcançar aquelas pessoas que valorizam a liberdade humana e que não consideram como algo
garantido. Ela deve alcançar aquelas pessoas que já tem sido afetadas pela Intervenção, seja
diretamente ou indiretamente. Ela deve começar em algum lugar. Vocês precisam saber que
vocês possuem aliados na Comunidade Maior, mas vocês também precisam saber que será a
força humana e a cooperação humana que irão virar a maré em seu favor. Nós não podemos
intervir além de dar o nosso aconselhamento.
Vocês devem entender sem ambivalência e confusão a natureza e propósito reais da Intervenção
no mundo hoje. Nesse momento, os seus verdadeiros aliados não estão presentes no mundo. Eles
não estão andando na superfície do seu mundo. Eles não estão morando em seu mundo. Eles não
estão influenciando os seus governos e pessoas em posições de poder. Eles não estão contactando
os seus sensitivos e psíquicos. Eles não estão tentando persuadir aqueles que são religiosos em seu
ponto de vista.
Nós falamos pelos seus verdadeiros aliados. O nosso aconselhamento é para lhes dar perspectiva,
entendimento e sobriedade e para lhes ajudar a neutralizar as influências que estão sendo
lançadas sobre vocês e que tem sido lançadas sobre vocês já por décadas agora. Vocês tem o
poder para resistir. Vocês tem o poder de se unir. Vocês tem o poder de se livrar dessa influência.
Os Coletivos não acreditam que vocês resistirão, e assim eles estão sendo menos cuidadosos do
que talvez deveriam ser para influenciar vocês. Eles acham que esse projeto levará tempo mas que
é fácil, e que o objetivo final será atingido sem grandes dificuldades. Nós devemos então falar
àqueles que estão prontos e capazes de responder. Não existe nenhum outro problema ou dilema
na vida de vocês tão crítico quanto esse. Qualquer coisa que vocês estabelecerem por si mesmos
para a sua nação, para o seu grupo, para a sua cultura ou sua tradição religiosa, será perdida
diante da Intervenção. Vocês não vão querer ser parte de um Coletivo. Vocês devem confiar em
nós a esse respeito e considerar as nossas palavras seriamente. Não existe liberdade ali. Vocês se
tornarão nada senão servos ligados aos seus novos mestres. E embora aqueles de vocês que
representam os seus mestres terão certos privilégios, vocês todos serão escravizados. E então o
poder para resistir, embora ainda possa ser reunido, terá um custo e consequências muito
maiores.
Para aqueles poderes governantes observando os Coletivos que estão intervindo em seu mundo,
precisa aparecer que a humanidade recebe bem a presença dos Coletivos. Do lado de fora precisa
parecer que a humanidade está a favor dessa Intervenção. É por isso que existe um esforço tão
grande para assegurar emissários para a Intervenção e para ter indivíduos em posições de poder e

liderança defendendo a presença dos visitantes e afirmando as promessas dos visitantes de
maiores riquezas, poder, liberdade e paz. Vocês conseguem entender o que nós estamos lhes
dizendo aqui? Isso é uma farsa, tanto dentro do seu mundo como fora dele.
Até haver uma forte voz resistindo a Intervenção, que se faça conhecida e pública, parecerá para
os observadores de fora que a Intervenção está sendo bem recebida pela humanidade e que está
sendo defendida pela humanidade. A Intervenção já tem muitos porta-vozes e representantes,
mas poucos críticos veementes. Até mesmo o vosso criticismo veemente cria problemas para a
Intervenção. Mesmo se as pessoas falarem ousadamente dizendo “Não, isso é errado! Nós
estamos sendo visitados contra a nossa vontade! Nós estamos sendo persuadidos e manipulados
contra a nossa vontade! Isso não pode acontecer! Nós não aprovamos isso! E nós exigimos que os
visitantes vão embora!” Até essas vozes serem ouvidas, irá parecer para os órgãos de governo e
para aqueles que competem com esses Coletivos, que eles estão aqui com o consentimento
humano. Mesmo levantando um clamor público teria um grande benefício para vocês aqui.
Não é que vocês precisam remover fisicamente os visitantes. Ao invés disso, vocês tem que
demonstrar o descontentamento de vocês com a presença e as atividades deles. Vocês tem que
demonstrar sobriedade a respeito dos induzimentos e enganos deles. E vocês tem que falar
ousadamente contra a tentativa deles em se cruzarem geneticamente com a humanidade, para
criar uma nova liderança aqui. Vocês tem que falar ousadamente contra a abdução de pessoas
contra a própria vontade delas. Porque essas coisas estão sendo executadas em segredo. Mesmo
as autoridades de fora não sabem que isso está acontecendo.
Nós devemos continuar enfatizando essas coisas para que vocês possam ver e entender com
clareza. Levantem a sua voz contra a Intervenção, e a Intervenção é colocada em risco. Resistam a
Intervenção e a Intervenção precisa parar e os Coletivos precisam encontrar novas maneiras de
ganhar a atenção e a submissão de vocês.
Como temos falado em nossos discursos prévios, ninguém deveria estar colocando o pé em seu
solo sem o seu consentimento expresso. Os seus aliados não viriam aqui sem esse consentimento
expresso, embora em uma época anterior os seus aliados tentaram alcançar certos indivíduos no
mundo, em face da Intervenção. Contudo de modo geral, nenhum verdadeiro aliado da
humanidade iria intervir nos assuntos humanos.
Não pensem que vocês podem persuadir aqueles trabalhadores nos Coletivos com os quais vocês
provavelmente irão se encontrar face-a-face. Eles não possuem o discernimento ou a vontade
para entender a sua perspectiva. Eles só estão executando suas funções assim como eles foram
criados para fazer. Embora eles sejam seres biológicos e ainda tenham potencial para o Espírito, a
probabilidade de vocês serem capazes de persuadí-los é muito, muito limitada. Eles estão
funcionando sem pensar. Eles não possuem a fundação moral que vocês tem. A liberdade pessoal
é desconhecida para eles, e eles não a valorizam, tendo sido ensinados que a liberdade pessoal é
caótica, indisciplinada e destrutiva. Eles não iriam aceitar os seus apelos e advertências. E mesmo
aqueles que os controlam e gerenciam, embora tendo maior autoridade, não poderão
compreender as suas reclamações ou persuasões.
Não é assim que a Intervenção será impedida. Ela não será impedida com vocês criando
dissensão entre as suas fileiras. A Intervenção será impedida porque vocês criaram uma voz
contra ela e o seu povo está unido para evitar que ela aconteça no mundo. Nesse momento, naves

alienígenas vem e vão à vontade. Pessoas são levadas à vontade. Recursos biológicos são levados à
vontade. Acesso a indivíduos em posições de poder é feito à vontade. Não existe o consentimento
e resistência coletivos necessários para se neutralizar nenhuma dessas intrusões, nenhuma dessas
violações dos seus direitos fundamentais. Isso tem que mudar. E precisa começar com alguém.
Precisa começar com você e com outros como você que possuem uma maior conscientização e
sensibilidade. Precisa começar com aqueles que podem responder a uma mensagem tal como a
nossa e que possuem a confiança interior para saber que estamos falando a verdade.

O Quinto Relatório

O Que Eles Querem
Como temos falado, aqueles que estão intervindo em seu mundo hoje querem ganhar controle
desse mundo por motivos óbvios e por motivos não tão óbvios. Eles vêem esse mundo como um
grande prêmio, rico em recursos, governado por uma raça que eles acham ser indisciplinada e
indigna de ser o mordomo de um lugar tão maravilhoso. Eles também valorizam o seu mundo,
como temos falado, devido à importância estratégica e devido aos depósitos escondidos que
existem em muitas partes do mundo.
Mas isso não responde totalmente a pergunta quanto ao que os visitantes realmente querem.
Aqui nós devemos abrir outra porta para o lado mais escuro da Intervenção, e ao fazer isso,
revelar mais para vocês sobre a natureza do comércio assim como existe nessa parte da galáxia.
Como temos falado, a Intervenção é primariamente um conjunto de forças comerciais e não
forças militares.
Eles vêem o seu mundo pelas suas oportunidades, pelos seus recursos, pela sua importância
estratégica e pelos seus tesouros escondidos. Mas o que vocês devem entender nesse ponto é que
eles também valorizam vocês.
Como temos enfatizado através dos nossos relatórios, eles precisam de assistência humana para
se estabelecerem em seu mundo. Eles precisam da infraestrutura humana. Eles precisam do
governo e religião humanos. Eles precisam da assistência de vocês para estabelecerem operações
aqui, totalmente e confiavelmente. E eles farão o possível para prover uma aparência da vida
anterior de vocês, a fim de manter a ordem e a submissão humanas. No entanto, a fim de realizar
e manter isso, eles terão que estabelecer uma rede de engano muito profunda, a qual nós temos
descrito todo esse tempo.
Aqui vocês devem entender que eles consideram vocês como um recurso também. Eles não
consideram vocês como semelhantes deles. Eles não valorizam as suas religiões, culturas ou
costumes. Eles vêem vocês primariamente como um dos recursos do mundo. Como tal, eles
buscam tirar vantagem de vocês de todas as maneiras que eles puderem e que eles julguem ser
proveitosas e valorosas para os interesses deles.
Para eles, vocês são um bem em potencial. Como um bem, vocês são valorizados somente por
aquilo que vocês valem para eles, como vocês podem ajudá-los e o que vocês possam valer como
uma entidade e como um recurso em si. Vocês devem parar para considerar o que isso realmente
significa. Isso significa que eles consideram vocês como um recurso biológico, parte de uma rede
de recursos que existe dentro desse mundo. Nisso, eles vêem vocês de forma muito similar à
maneira que vocês vêem animais domesticados, os quais vocês usam como recurso. Estamos
cientes que vocês usam esses animais com uma variedade de razões. E isso é comum na
Comunidade Maior de mundos onde tais animais podem ser usados como um recurso alimentar.
Entendemos que vocês usam os seus animais de muitas maneiras, para prover diferentes tipos de
benefícios e substâncias, e assim por diante. É assim que vocês se parecem para aqueles que estão
visitando o seu mundo, para a Intervenção. Eles não consideram vocês como semelhantes deles.
Eles consideram vocês como um recurso deles.

O que vocês podem não entender é que a cada ano milhares de pessoas são levadas e não são
retornadas ao mundo. Essas pessoas não são simplesmente condicionadas. Elas são mantidas.
Algumas delas perecem em cativeiro. Algumas delas não sobrevivem ao processo de captura.
Algumas ficam doentes e morrem. Aquelas que não conseguem sobreviver e que ainda são vistas
como úteis para a Intervenção são usadas como recurso biológico. Isso significa que o sangue,
órgãos, tudo é usado de acordo com o respectivo valor na Comunidade Maior. Na Comunidade
Maior, recursos biológicos tais como sangue, plasma sanguíneo, DNA, medula óssea, pele e
órgãos podem ser usados por suas substâncias químicas. Remédios são feitos a partir dessas
coisas. Novas formas de vida são criadas a partir dessas coisas. Essas substâncias são mercadorias
valiosas em certas partes da Comunidade Maior.
Se aqueles que são capturados e não retornados sobreviverem, eles serão usados com outros
propósitos. Caso a Intervenção ganhe controle completo do seu mundo, muitas pessoas que
forem consideradas como indesejáveis, ou que não se adequarem aos padrões sociais
estabelecidos através da Intervenção, serão usadas como recurso biológico dessa maneira.
Talvez isso seja chocante, mas vocês podem entender isso, porque é assim que vocês tratam os
seus animais como recursos biológicos – para serem usados como alimento, vestimenta,
remédios, combustível. Na Comunidade Maior, recursos biológicos são muito valiosos porque
eles podem ser usados e alterados com uma variedade de propósitos como temos mencionado –
para propósitos medicinais, para propósitos de suporte à vida e para criação e geração de novas
espécies.
É por isso que muitos dos seus animais são levados. Eles não são simplesmente levados para
prover produtos sanguíneos para o programa de cruzamento genético. Eles são levados porque
esses produtos sanguíneos em si são altamente valiosos e podem ser negociados com muito
sucesso.
Em sociedades tecnológicas tais como os Coletivos, recursos biológicos são extremamente
valiosos e difíceis de se achar na Comunidade Maior. Como temos falado repetidamente, o seu
mundo é visto como um depósito biológico. Por isso, embora os visitantes queiram os recursos
minerais do seu mundo, eles também querem coisas que são muito mais elementares para as
necessidades da vida. Eles precisam de água. Eles precisam de oxigênio. Eles precisam de sangue.
Eles precisam dos fatores de resistência no sangue. Eles precisam de plasma sanguíneo. Eles
precisam dos elementos biológicos que constituem a vida e que são fundamentais para a vida em
todo lugar.
Isso significa que eles precisam de vocês como um recurso biológico. Uma coisa é considerar que
o seu mundo será usado para servir outras potências. Mas a idéia de que vocês serão usados para
servir outras potências é uma questão totalmente diferente e que representa uma violação ainda
maior dos seus direitos fundamentais.
Obviamente isso está totalmente encoberto da agenda pública deles. Aqueles que eles
persuadirem para se tornar seus adeptos e representantes nunca vão ouvir sobre essas coisas.
Parte do Programa de Pacificação é assegurar vocês de que eles estão aqui para o seu bem, para a
sua redenção e para a preservação do mundo. Mas como temos falado tão frequentemente, é a
preservação do mundo para as necessidades deles. As plantas, os animais, a atmosfera respirável e
a água são todos recursos a serem usados e que são valiosos em si mesmos, bem como a riqueza

mineral que existe nesse mundo. Mas a parte que está faltando nisso tudo é o papel de vocês
como recurso biológico. É assim que a Intervenção vê vocês – como um recurso. É claro que isso
nunca seria revelado para aqueles que estão sendo pacificados ou para aqueles que mesmo hoje
possam estar como representantes e apologistas da Intervenção. Mas isso é muito verdadeiro.
Vocês podem se perguntar, para onde foram todas as pessoas que desapareceram e não
retornaram? Vocês podem perguntar isso. Todos eles fugiram? De fato alguns foram vítimas de
violência humana. De fato alguns fugiram. Mas nós estamos falando de muitas pessoas no
mundo todo, que tem desaparecido, sem vestígio, sem uma pista. Sabemos disso a partir do nosso
estudo das transmissões dos seus governos. Sabemos disso a partir daquilo que os Não-Vistos nos
contaram. E sabemos disso porque isso é evidente nas intrusões dos Coletivos em outros
mundos. De alguma forma, misteriosamente, indivíduos começam a desaparecer nos estágios
iniciais dessas Intervenções. E as pessoas que reconhecem que esses desaparecimentos estão
acontecendo irão pensar que são devidos às circunstâncias infelizes mas normais dentro das suas
próprias culturas. Será explicado nesses termos.
Sem dúvida nenhuma, nisso vocês devem pensar no seu próprio bem-estar e no bem-estar da sua
família, seus filhos, seus amigos e seus conhecidos. E além disso, vocês devem considerar o bemestar de todo o seu mundo e a segurança da vida humana. Como recurso, vocês serão usados, e
quando a utilidade acabar vocês serão descartados. É assim que recursos são usados. Alguns são
preservados. Alguns são esgotados. Assim como vocês usam recursos em sua vida diária.
O que vocês pensam como sendo a alma humana, o espírito da humanidade, não é valorizado
pela Intervenção.
Essa violação é tão completa e minuciosa, e já está ocorrendo em todas as suas manifestações.
Investiguem esse assunto e pense por si mesmos. E vocês verão por si mesmos. Nós estamos lhes
dando a perspectiva de se olhar de fora para dentro. Isso lhes dá uma visão objetiva das
circunstâncias do seu mundo e das forças que estão agindo sobre ele.
Como nós mencionamos em nosso primeiro conjunto de discursos, caso a Intervenção tome
posse plena e uma ocupação seja estabelecida completamente aqui, então a população humana
será reduzida para uma classe trabalhadora eficiente. Como isso será alcançado sem produzir
indignação e revolução entre a população humana? Será alcançado através do desaparecimento
de pessoas. Será alcançado pelo isolamento daqueles que são considerados não cooperativos ou
dissidentes. Eles serão levados para nunca mais serem vistos. E enquanto há uma aparência de
normalidade nos assuntos humanos, por trás dos bastidores tudo será mudado e será gerenciado
por um diferente conjunto de poderes.
Os Coletivos esperam que isso possa ser realizado pelo máximo de tempo possível e que uma
revolução não comece, porque isso seria muito custoso para os esforços deles. E muito custoso
para a humanidade também. Os visitantes estão aqui para fazer negócios. Vocês são parte do
negócio. As suas mãos. Os seus olhos. Os seus órgãos reprodutivos. O seu sangue. O seu plasma
sanguíneo. A sua química biológica. Isso é tudo parte do negócio deles. Para eles, vocês são como
gado inteligente – úteis, interessantes e importantes comercialmente.
No início, eles irão tratar vocês com deferência, aqueles de vocês que possam lhes encontrar cara
a cara, mas eles não lhes darão nenhum poder. Eles não lhes darão escolha. Eles só tentarão

convencê-los da sabedoria das maneiras deles e da necessidade da presença deles no mundo. E
caso vocês recusem ou caso vocês resistam, eles tornarão a vida difícil para vocês, ou eles irão
descartar vocês para uso posterior.
Estamos cientes que alguns daqueles que não retornaram ao mundo foram aqueles que lutaram
contra eles e foram eliminados como resultado disso. Como sabemos dessas coisas? Sabemos
porque nós entendemos os Coletivos. Nós entendemos o comércio legal deles, e nós entendemos
o comércio ilegal deles. Eles querem usar cada parte do mundo. E eles querem usar cada parte de
vocês. Assim como vocês iriam querer usar cada parte de uma vaca ou ovelha ou qualquer outro
animal domesticado que vocês criam para os seus próprios propósitos.
Como sabemos que eles estão fazendo essas coisas no mundo? Nós sabemos porque nós estamos
monitorando as comunicações deles. De outra forma, nós não poderíamos observar totalmente
as atividades deles e entender a natureza do envolvimento deles aqui. É notavelmente similar ao
envolvimento deles em outros mundos emergentes. O que nós não podemos ver, os Não-Vistos
tem nos revelado.
Sabemos a partir das transmissões deles, as comunicações com as bases deles dentro do mundo e
com os satélites deles fora do mundo, que muitos dos “espécimes” deles (como eles se referem a
vocês), pereceram ou tiveram que ser usados por outras razões. No entanto, sabemos a partir das
transmissões terrenas deles que muitas pessoas estão desaparecendo. Então não é difícil para nós
enxergarmos a conexão.
Na tentativa deles em criar geneticamente uma nova liderança para a humanidade, uma raça
hibridizada, eles precisam de todos esses recursos biológicos que nós estamos descrevendo.
O que estamos falando aqui é da parte mais escondida e secreta da agenda deles, a parte que eles
nunca vão revelar voluntariamente a vocês, a parte que vocês nunca podem ver sem grande
assistência. Essa é atividade mais secreta deles. Eles vendem produtos biológicos no que vocês
poderiam chamar de “mercado negro” no universo. Mas o valor desses produtos e a demanda
por eles é de fato significante.
Na maioria dos lugares onde comércio foi estabelecido, tais como em sua vizinhança, tal
comércio é ilegal, porque é considerado ser repreensível moralmente e eticamente. Mas com
tantas sociedades tecnológicas existindo no universo e recursos biológicos tais como os que
existem em seu mundo sendo tão raros como são, a demanda por esses elementos fundamentais
é considerável.
Muitas nações que estão avançando tecnologicamente excederam os recursos biológicos dos seus
próprios mundos de forma que eles precisam procurar esses recursos em outros lugares, e eles
precisam negociar e realizar permuta por eles, como um de seus esforços primários. Isso não é
somente produtos alimentícios, minerais e metais, e elementos como esses. É também a
necessidade de produtos biológicos tais como aqueles que descrevemos, que são abundantes em
seu mundo e que são abundantes dentro da família humana.
Então quando alguém pergunta, “O que eles querem?”, a resposta apropriada é, “Eles querem o
seu mundo e seus recursos. E eles querem vocês e seus recursos”. Como temos falado, essa é
agenda mais secreta deles. Mas é necessário que vocês saibam porque isso torna a violação
completa.

Os visitantes não “odeiam” a humanidade. Eles não são cruéis e assassinos no sentido que vocês
possam pensar. Eles só vêem vocês como um recurso, da maneira que vocês vêem os seus animais
como um recurso. Para eles, embora vocês tenham inteligência, eles consideram que vocês são
irremediavelmente caóticos e indisciplinados, e eles não entendem as suas motivações mais
profundas. Eles vêem a sua tecnologia como estando em uma fase bastante adolescente, e eles
olham para o seu comportamento destrutivo com preocupação, ansiedade e aversão. Estando
sem o Conhecimento, a fundação espiritual, eles não vêem que aquilo que eles estão perpetrando
sobre o seu mundo é repreensível eticamente ou moralmente. É meramente uma oportunidade
de atender as necessidades práticas deles.
Como temos falado, eles buscam trazer a humanidade para dentro do Coletivo deles, mas isso é
somente uma parte muito seleta da sua população. E aqui vocês não estariam nos níveis mais
altos da hierarquia. Para todas as outras pessoas no mundo, o que vai acontecer com elas se a
Intervenção for completa, se a ocupação puder ser estabelecida completamente?
Nós temos estado relutantes em lhes dizer certas coisas porque não queremos perder a atenção de
vocês. Não queremos que vocês se afastem negando a situação, pensando que vocês não podem
enfrentar essas questões. Então nós tentamos ser extremamente cuidadosos na maneira em que
temos apresentado a situação. Mas apesar disso, existem certas coisas que vocês devem saber e
que vocês não podem prontamente enxergar a partir do ponto de vantagem de vocês. Nós
tivemos que aprender sobre essas realidades nós mesmos, embora nós tivemos assistência tal
como a que estamos provendo para vocês. Mas a natureza repreensível dos Coletivos e a falta de
moralidade e ética deles é algo que tivemos que enfrentar. É por isso que nós evitamos os
Coletivos em nossos próprios mundos, onde eles não podem penetrar.
Existem muitas nações no universo que criaram alianças para se proteger de Coletivos tais como
esses, particularmente em áreas muito habitadas da galáxia. É por isso que muitas das atividades
dos Coletivos são governadas por sindicatos e poderes e autoridades de governo regionais. Eles
são mantidos sob controle por muitas outras forças que não querem cair sob a persuasão ou
controle deles. Até mesmo muitos de seus parceiros comerciais olham para eles com ansiedade. E
mesmo se eles são forçados a se envolver em comércio com Coletivos, eles devem se proteger
contra a influência dos Coletivos.
Os recursos são preciosos no universo – recursos minerais, recursos hídricos, recursos biológicos,
recursos alimentares. Sociedades tecnológicas grandes tais como os Coletivos tem uma
necessidade enorme por recursos para a sua própria manutenção. O comércio deles baseia-se em
aquisição de todas essas coisas e na exploração de novas fontes. Isso é claro, os torna
primariamente interessados em mundos emergentes tais como o seu, que estão emergindo
dentro de regiões onde eles possuem influência e poder.
Considerem as nossas palavras. Agora iremos lhes dizer o que vocês precisam fazer.

O Sexto Relatório

Uma Chamada À Ação
A nossa missão tem sido observar a Intervenção alienígena no mundo hoje e prover a vocês os
nossos comentários e a nossa perspectiva. É uma tarefa difícil e é uma mensagem difícil.
Entendemos os problemas que as pessoas possam ter em receber essa comunicação. Elas podem
questionar o nosso método de comunicação. Certamente elas podem questionar a nossa
realidade e identidade, e a confiabilidade das nossas palavras. Elas podem questionar a realidade
que nós estamos apresentando. E talvez a tentação de negar essas coisas será grande para algumas
pessoas.
Contudo o que irá realmente possibilitar que vocês ouçam as nossas palavras e saibam da sua
autenticidade será a sua capacidade de responder com o saber profundo dentro de si mesmos.
Através dos nossos discursos, nós temos nos referido à realidade do Conhecimento, a
Inteligência Espiritual que vive dentro de vocês. Nós temos falado da importância central disso
em sua preparação para a Comunidade Maior. Nós temos falado dela como o verdadeiro poder
que capacita vocês a verem além de todos os enganos e manipulações da Intervenção. Nós temos
falado dela como o poder inerente que os Coletivos não usam e não reconhecem – o
Conhecimento. Esse Conhecimento não é como uma potência militar. Não é algo que vocês
podem usar para ganhar coisas pela força ou para oprimir ou dominar outros. Ela é a Inteligência
Espiritual maior que vocês compartilham com o Criador.
A humanidade tem um grande desafio diante de si e está enfrentando um grande risco em sua
emergência na Comunidade Maior. Portanto, é necessário encontrar a força que irá capacitar
vocês a unirem os seus povos e a tomar o seu lugar na Comunidade Maior como uma raça livre e
auto-determinada. Esse poder deve vir de dentro das pessoas e deve ser reforçado pelas forças
maiores para o bem, que existem tanto dentro do seu mundo como na Comunidade Maior.
Talvez haverá pessoas que irão rejeitar as nossas palavras e aconselhamento, rejeitando
completamente o que estamos apresentando. Elas podem ter as suas próprias preferências nessa
questão. Elas podem ter o seu próprio medo e senso de inadequação. Talvez elas já tenham se
tornado vítimas das persuasões da Intervenção e não queiram considerar que elas possam estar
em erro. Talvez elas estejam simplesmente com medo demais de enfrentar esse grande desafio.
Talvez elas queiram escapar disso, indo para as suas inquietações e preocupações pessoais. Mas o
que está realmente sendo pedido aqui é o poder e a presença dessa Inteligência Espiritual que nós
chamamos de Conhecimento, que é a fonte da sua consciência real. Contudo o que vocês podem
não perceber é que essa é a própria fonte e vínculo de toda a espiritualidade no universo. As
expressões de espiritualidade e os rituais de espiritualidade, os grandes Professores e emissários
de espiritualidade são numerosos demais para se contar no universo. As filosofias e as
metodologias são únicas à suas culturas e história. Mas no cerne está esse poder misterioso e
profundo que lhes capacita a ver, saber e agir em harmonia com o Criador de toda a vida.
Certamente a nossa presença e as nossas palavras podem ser rejeitadas e negadas. Mas com o
Conhecimento, isso não será o caso. Porque estamos certos de que estamos apresentando a
verdade com o melhor da nossa capacidade. Os seus aliados de fora do mundo nos enviaram aqui

em uma missão em grande serviço à humanidade. A integridade da nossa missão e da nossa
apresentação é real e genuína. Não é meramente uma questão de perspectiva ou percepção.
Nós devemos depender desse Poder Espiritual dentro de você, o leitor e recipiente da nossa
mensagem. Porque de fato, nós estamos revelando mais do que as nossas palavras podem
transmitir. Nós estamos revelando uma realidade inteira de vida no universo. Nós estamos
abrindo a porta para os grandes mistérios que a humanidade ainda não penetrou, e que em
alguns casos nem mesmo considerou.
Embora nós sejamos muito diferentes de vocês e embora nós pratiquemos a nossa espiritualidade
de maneiras que são únicas para nós e às quais vocês não poderiam se adaptar verdadeiramente,
o que nós enfatizamos é absolutamente fundamental para o seu ser, para a sua natureza e para a
sua realidade. O Conhecimento não é simplesmente um grande potencial que vive dentro de
vocês. Ele é o elemento mais vital que pode assegurar a sua liberdade e mantê-la, tanto agora
como no futuro. Existe a liberdade de se viver de acordo com a sua consciência, e então existe a
liberdade de se encontrar o Conhecimento dentro de si mesmo. A menos que vocês tenham essa
primeira liberdade, será muito mais difícil encontrar a segunda liberdade. Primeiro vocês devem
sobreviver e continuar livres, e então a oportunidade está lá para vocês ganharem acesso à
Inteligência Espiritual maior que vive dentro de vocês. Encontrar essa liberdade e esse
Conhecimento lhes dá insight sobre a realidade e o significado da vida no Universo. Isso lhes dá
uma grande esperança, e nós devemos enfatizar aquilo que lhes dá uma grande esperança –
Conhecimento, liberdade, força. Essas são as coisas que vocês devem cultivar agora.
No futuro, as diferenças entre vocês como seres humanos se tornarão cada vez mais
insignificantes. Duas coisas vão ofuscá-las. A primeira serão as forças da Comunidade Maior, que
irão desafiar o seu direito essencial de estar no mundo como uma raça livre. Isso coloca todo
mundo no mesmo barco. A segunda será a realidade do Conhecimento dentro de você, que irá
buscar unir você com outros a fim de lhe dar esse Conhecimento, essa liberdade e essa força.
Descobrir esse Conhecimento não é meramente uma opção e não é meramente o objetivo de
indivíduos excepcionais. Isso representa a essência da sua luta por liberdade.
O Conhecimento irá lhes revelar isso e confirmará as nossas palavras. Além das suas preferências
e crenças, isso é muito verdadeiro. Nós temos confiança aqui, porque é nisso que colocamos a
nossa fé – na bondade essencial e na sabedoria em potencial que reside dentro da família
humana. Caso contrário, a nossa grande tentativa de soar um alarme e trazer uma
conscientização sobre a Comunidade Maior ao mundo, irá fracassar. Não fará efeito aqui. Esse
fracasso tem graves consequências, porque a humanidade ainda não entende o seu predicamento,
nem entende do que ela deve depender para alcançar sucesso. O Criador deseja que a
humanidade seja uma raça livre no universo, mas isso é com vocês. Depende do que vocês
escolherem acreditar, o que vocês escolherem fazer e o que vocês escolherem enfatizar.
A Intervenção é muito secreta e muito clandestina. Somente aqueles que foram impactados
diretamente por ela ou que foram contactados diretamente estão cientes da sua presença, e estão
sujeitos à persuasão e manipulação consideráveis, como temos descrito. Portanto, quem está em
posição de realmente saber por vontade própria? Nós provemos uma perspectiva que vocês não
poderiam ter de outro modo. Nós provemos insight sobre as realidades importantes sobre a vida

na Comunidade Maior, as quais vocês não tem acesso. E nós atestamos aqueles de vocês que já
começaram a sentir essas coisas dentro de si mesmos.
A nossa mensagem serve como uma confirmação desses insights profundos. Mas a questão
permanece, pode você saber aquilo que você sabe, pode você seguir aquilo que você sabe e pode
você responder a partir dessa parte mais profunda de si mesmo e compartilhar isso com outras
pessoas?
Em breve nós teremos que deixar a vizinhança de seu mundo, porque enquanto o primeiro
conjunto de discursos foi revelado, a Intervenção se tornou consciente da nossa presença aqui e
começou uma busca minuciosa e determinada por nós. Nós devemos escapar antes disso
acontecer, e mesmo aqui o nosso escape carrega em si grandes perigos para nós. A nossa partida
não irá passar despercebida. E haverá uma tentativa de nos seguir e nos encontrar onde quer que
nós iremos. Não podemos retornar aos nossos mundos de origem porque isso levaria à
descoberta deles. Nós devemos buscar esconderijo em uma distância maior. A partir desta
localidade não poderemos testemunhar as atividades da Intervenção que estão em andamento.
Portanto, nesses dois conjuntos de Relatórios, nós devemos lhes dar tudo que vocês irão precisar
para prosseguir por vocês mesmos. Contudo a nossa assistência como observadores vai terminar
em breve. Mesmo enquanto nós apresentamos essas palavras, nós estamos preparados para
partir. Portanto, nós comunicamos em grande pressa com um senso de urgência. Contudo nós
devemos nos perguntar, quem pode realmente nos ouvir e levar a sério o que estamos dizendo? E
quem irá agir de acordo com essas palavras com a sua própria convicção interior? Não estamos
aqui para liderar vocês ou para sermos líderes da humanidade. A humanidade precisa ter os seus
próprios líderes. Contudo quem irá assumir esse manto de responsabilidade?
Quem irá ter a convicção interior? Quem é forte o bastante com o Conhecimento para ver, saber
e sentir a realidade do que estamos apresentando, ao ponto de poder agir e começar a falar
ousadamente contra a Intervenção?
Nós não podemos responder à essas perguntas. Somente vocês podem respondê-las. Nós
podemos lhes prover vislumbres da vida no universo e um entendimento essencial da natureza e
atividades da Intervenção e daqueles que estão intervindo aqui. Contudo não podemos responder
a cada pergunta e de fato, não são respostas que vocês estão precisando tanto quanto precisam de
convicção interior para ver, saber e agir. O nosso maior desejo é que possamos estimular isso
dentro de um número suficiente de pessoas de forma que um movimento irá surgir para
neutralizar a Intervenção e para demonstrar a desaprovação da humanidade a respeito desses
convidados indesejados. Isso seria um início benéfico. Mas é somente um início, pois precisa
haver uma conscientização da realidade da Comunidade Maior. E precisa haver um
entendimento sóbrio e profundo daquilo que a humanidade deve fazer a fim de assegurar a sua
liberdade e o seu bem-estar nessa arena maior e muito mais complexa de vida inteligente.
Tem sido o nosso desejo que nós não lancemos um espectro sombrio ou temeroso a respeito da
vida no universo, porque de fato existem muitas criações maravilhosas e surpreendentes, e
existem muitas sociedades que atingiram estados muito altos de consciência. Contudo essas
ainda permanecem na minoria das manifestações de vida inteligente através dessa galáxia até
onde estamos cientes, e nós encontramos muitos outros que viram coisas que nunca vimos.

Para a humanidade entrar nesse novo panorama de vida, vocês devem ter uma orientação quanto
ao que existe ali, o que esperar e como vocês devem funcionar e se comportar. Ninguém no
mundo está preparado para lhes dar esse aconselhamento, pois como alguém poderia saber? Foi
preciso que os seus aliados, os Aliados da Humanidade, dessem essa perspectiva e essa
orientação. De outro modo, vocês se sentiriam sozinhos e tão vulneráveis que vocês iriam
desanimar-se e render-se à persuasão daqueles que buscam ganhar controle de vocês e do seu
mundo.
Agora nós gostaríamos de dizer algo sobre o indivíduo que está recebendo essa comunicação.
Marshall Vian Summers não é simplesmente um homem que foi escolhido involuntariamente
para uma grande tarefa. Ele foi enviado ao mundo com esse propósito. Ele é um homem que foi
enviado com uma missão Divina, para ajudar a preparar a humanidade para os seus encontros
com a Comunidade Maior e para representar o Ensinamento da Comunidade Maior no mundo,
um ensinamento dentro do Caminho do Conhecimento da Comunidade Maior.
Há muitos anos atrás, houve uma tentativa de nossa parte de alcançá-lo diretamente. Ele foi
chamado à uma localidade em uma área montanhosa e foi preparado para o contato conosco.
Vários membros do nosso grupo fizeram a perigosa jornada para dentro desse mundo, mas
infelizmente a missão deles nunca foi completada. Uma vez que eles foram descobertos pela
Intervenção, eles tiveram que destruir a si mesmos e a sua nave, não deixando para trás nenhuma
evidência da nossa presença no mundo. Isso marcou um grande fracasso. E a perda de quatro
indivíduos muito preciosos. Agora só restaram cinco de nós. E nós estamos, novamente,
enfrentando grande perigo.
A preparação para o nosso contato com esse indivíduo foi longa e com muitos atrasos. Primeiro,
ele tinha que se tornar o recebedor para o Ensino da Comunidade Maior. Ele tinha que se tornar
o primeiro estudante desse Ensino. Daí ele tinha que tomar uma posição a partir da qual ele
poderia representar esse novo limiar de entendimento para a humanidade. Certas pessoas foram
chamadas para auxiliá-lo, das quais nem todas puderam fazê-lo. Muitos desses atrasos, que foram
grandemente além do controle dele, atrasaram a nossa apresentação. É por isso que nós estamos
atrasados em lhes dar os nossos discursos e os nossos relatórios.
Tem sido um grande desafio para esse indivíduo receber e aceitar tal responsabilidade. Ele não
pediu por isso. No entanto ele nasceu com isso. E com todos os atrasos, a chance de sucesso se
tornou mais uma preocupação para nós. É por isso que nesse momento nós precisamos falar com
grande ênfase. E precisamos repetir a nossa mensagem essencial para que possamos nos certificar
de que ela está sendo ouvida e compreendida. Ela é preciosa a cada mês e a cada ano agora.
A cada mês e a cada ano que a humanidade permanece despreparada para a Comunidade Maior,
a situação fica mais difícil e mais grave. Por duas vezes tivemos que mudar a nossa posição em
seu sistema solar. Não podemos contar mais do que isso, pois não queremos dar evidências da
nossa presença aos seus adversários.
Em nossas próprias histórias, para aqueles de nós que permanecem, foi igualmente difícil
apresentar uma mensagem muito similar para as nossas próprias culturas. Nós fomos recebidos
com incredulidade, zombaria, choque. A idéia de que nossos mundos poderiam sofrer
intervenção por forças que não eram amigáveis a nós, foi algo para o qual as nossas raças estavam
totalmente despreparadas. Nós acreditávamos, como vocês também, que estávamos vivendo em

um estado de isolamento, que nós éramos privilegiados e que tínhamos as graças dos poderes
Divinos. Nós só podíamos supor que as visitações iniciais, que foram executadas tão
secretamente como elas são em seu mundo, eram para um benefício maior. Essa era a nossa
suposição. Uma preparação real só pôde começar quando um grupo tal como nós encontrou e
aconselhou certos indivíduos em nossos respectivos mundos, a fim de entregar um alerta e uma
conscientização.
Contudo nós precisamos continuar enfáticos em nossa confiança de que ainda existe tempo para
a humanidade neutralizar e parar a Intervenção. No entanto, para que isso aconteça, esse
indivíduo precisa ser reconhecido e auxiliado. Vocês devem falar ousadamente em nome dessa
mensagem que estamos dando, e vocês devem auxiliá-lo em falar em nome dela. Ele tem muito
pouco apoio no mundo. Existem grandes obstáculos. A Intervenção está ciente dele e mesmo
nesse momento está buscando frustrá-lo.
Essa mensagem que nós estamos transmitindo a vocês foi confiada a este indivíduo para entregar
a vocês em uma forma pura, da forma mais pura possível. Nós temos confiança que ele conseguiu
fazer isso. Ele também recebeu o Ensino da Comunidade Maior, que é a única preparação no
mundo para preparar as pessoas para um Caminho do Conhecimento da Comunidade Maior.
Nos sentimos muito honrados de poder apresentar essa informação. E lamentamos os muitos
atrasos que nos impediram de dar essa informação mais cedo. Nós estamos trabalhando contra
forças poderosas, e precisamos aguardar a prontidão daqueles que podem nos receber e que
podem plantar as sementes que estamos apresentando aqui nestes Relatórios.
Nós transmitimos o que acreditamos ser o essencial para o seu bem-estar e a sua sobrevivência.
Nós deixamos de fora muitas outras coisas que vocês talvez fossem achar muito fascinantes, mas
que não são fundamentais para a sua necessidade. Nós nos preocupamos muito em não turvar a
questão essencial com detalhes não essenciais. E de fato, detalhes demais simplesmente tornam a
nossa comunicação parecer mais inexplicável.
Nós falamos em nome de seus aliados, que existem em número considerável e que representam
muitas raças. Todos nós, sendo em nove indivíduos, viemos de mundos diferentes, e contudo
compartilhamos a mesma missão porque nós somos fortes com o Conhecimento. Nós queremos
para a humanidade aquilo que queremos para nós mesmos, que é a auto-suficiência, a
criatividade, a liberdade contra intrusões e a vida sem conflitos e guerras. O direito de se estar em
vida para alcançar um propósito maior e responder a um chamado maior que o Criador deu à
todos como um potencial – é isso que nós buscamos afirmar para nós mesmos e para a família
humana. Contudo, e como é o caso em seu mundo, existem forças e persuasões poderosas que se
colocam no meio do caminho dessa descoberta e realização. Então nós trabalhamos por trás dos
bastidores para defender a liberdade e o Conhecimento em todos os seres sencientes, até mesmo
nos Coletivos, até mesmo nos impérios que são agressivos e destrutivos, até mesmo nos
indivíduos desonestos e sem escrúpulos.
Nós temos ciência de muitas raças no universo que demonstram o Conhecimento e a falta de
Conhecimento. Vocês terão a oportunidade de aprender sobre essas coisas no futuro se vocês
puderem assegurar a sua liberdade agora. A humanidade está senão no início das suas grandes
realizações. No entanto, a sua atual imprudência, os seus conflitos tribais e a sua degradação

ambiental, todas essas coisas ameaçam a possibilidade de vocês terem a chance de conquistar
uma condição maior de vida para o seu povo.
A Intervenção agora parece uma intrusão rude em uma situação que já é difícil. Mas como tantas
vezes é o caso, as grandes demonstrações da natureza provam ser redentoras se puderem ser
reconhecidas e utilizadas conformemente e adequadamente. Aquilo que parece ofuscar a
humanidade é a única coisa que pode unir a humanidade e trazer um fim aos conflitos tribais.
Cada pessoa no mundo deve aprender sobre a Comunidade Maior e a verdade sobre a
Intervenção no mundo. Elas devem aprender sobre a Intervenção antes dela realizar a sua
ocupação. Qualquer progresso a esse respeito é uma bênção. Qualquer fracasso a esse respeito
prejudica toda a vida em seu mundo.
Embora a um indivíduo tenha sido dado o fardo e o privilégio de trazer a nossa mensagem ao
mundo e de receber o Ensinamento da Comunidade Maior, vai depender de muitas, muitas
pessoas em muitas culturas para compartilharem esse entendimento e essa preparação e para
traduzí-lo em muitas línguas diferentes em seu mundo. A necessidade por liberdade e o desejo
por liberdade são universais. Essencialmente a nossa mensagem e O Caminho do Conhecimento
resumem-se em liberdade – a liberdade de viver livremente em seu próprio mundo sem servidão
à outra raça e sem intrusão ou intervenção de outra raça, e a liberdade de encontrar o
Conhecimento e de realizar-se em sua grande jornada aqui na vida física. Tudo resume-se em
liberdade.
Quando os líderes religiosos do mundo e os líderes políticos do mundo reconhecerem que
possuem um interesse fundamental em comum e uma missão em comum de defender a família
humana, então eles poderão aplicar todos os seus recursos a esse respeito. Isso irá ofuscar
grandemente as suas discordâncias e hostilidades uns para com os outros.
A questão então para você é, você é livre para saber essas coisas das quais estamos falando? Você
é livre para responder? Você é livre para falar ousadamente contra a Intervenção? O ensino sobre
liberdade começa agora mesmo. Esse é o primeiro passo.
Esse não é um tempo para ambivalência ou complacência. Esse não é um tempo para
simplesmente se projetar queixas e desconfiança sobre o mundo. À medida que a humanidade
estiver dividida e ignorante sobre a vida além das suas fronteiras, na mesma medida ela está
vulnerável e sem uma segurança real. A sua oposição uns aos outros é improcedente. A verdade
é: vocês não possuem defesa contra o exterior.
Caso vocês defendam com sucesso o seu direito de ser a raça superior nesse mundo e de viver
com liberdade e cultivar a liberdade dentro da família humana e dentro das sociedades humanas,
então vocês terão a oportunidade de encontrar e conhecer os seus aliados. Isso será uma grande
revelação e um senso de retorno ao lar para vocês. Até lá, há um grande trabalho a ser feito. E
cada pessoa tem a possibilidade de fazer esse grande trabalho.

Os Comentários
dos Professores
sobre
Os Aliados da Humanidade

Quem são os Professores?
Assim como vocês têm aliados dentro do mundo e dentro da
Comunidade Maior, vocês também têm aliados além do alcance
visual da vida. Os Professores representam a Presença Angélica
que supervisiona a humanidade. Os Aliados da Humanidade se
referem a eles como os “Não-Vistos”. Eles estão aqui para se tornar
uma parte da sua instrução no Conhecimento. Não mais no físico,
eles agora servem aqueles que estão recuperando a memória de sua
Antiga Morada e com ela a natureza e a direção de seu propósito
na vida.
Espiritualidade da Comunidade Maior:
Uma Nova Revelação

O Primeiro Comentário

O Problema da Negação Humana
Muitas pessoas, quando lêem os Relatórios dos Aliados da Humanidade, ficam com medo. Elas
lêem como se elas estivessem pensando que isso é real e genuíno, o que é, e elas ficam assustadas
e querem se afastar. Elas querem negar isso de alguma maneira.
De certa maneira, o material dos Aliados da Humanidade revela as suas fraquezas. Ele convida a
sua força. Ele convida a sua sabedoria inerente. Ele convida o Conhecimento, a Mente Espiritual
dentro de você, mas também revela as suas fraquezas. Ele revela a sua vulnerabilidade. Ele revela
a sua falta de controle sobre a sua própria consciência. Ele revela as suas fronteiras desprotegidas
ao espaço. Ele revela as suas suposições, as suas preocupações, e no geral a sua ignorância sobre a
vida no universo.
Aqui é importante se perguntar se a humanidade jamais irá encontrar vida inteligente de além do
seu mundo. E se encontrar, quando isso acontecer, como a humanidade irá responder? Como a
humanidade saberá se os seus novos visitantes são amigáveis ou não? Como a humanidade
saberá discernir os motivos e a consciência dos visitantes? Como a humanidade irá discernir a
organização deles, os métodos deles, e assim por diante?
Se vocês considerarem essas questões seriamente, vocês irão perceber que vocês têm muito
poucas respostas. E sem respostas, talvez vocês ficarão com medo. Vocês sentirão a sua própria
vulnerabilidade, e vocês sentirão o quão despreparadas as pessoas realmente estão para um
encontro tal como esse.
Porque a maioria das pessoas ainda pensa que estão sozinhas no universo, que elas sempre
estiveram sozinhas e que sempre estarão sozinhas, bem, esse conjunto importante de questões
realmente não é considerado por um número muito grande de pessoas. E mesmo aquelas pessoas
que as consideram, frequentemente pensam muito romanticamente sobre a vida no universo, e
sobre o que ela trará para a humanidade, e o quanto a humanidade ganhará desse encontro. Elas
pensam no quanto os visitantes estarão interessados na arte e na cultura, na história e no
temperamento da humanidade.
Então mesmo dentre as pouquíssimas pessoas que realmente consideram essas questões e que
pensam que elas são importantes, existe frequentemente muita especulação romântica. As
pessoas estão com medo de serem realistas a respeito da vida no universo porque isso revela as
suas fraquezas. Quando falamos de fraquezas não estamos falando sobre a sua falta de tecnologia.
Na verdade, o que estamos falando aqui é sobre a sua falta de percepção, a sua falta de foco na
vida, a sua falta de coesão social em suas nações e culturas. A humanidade está dividida e
contenciosa dentro de si mesma. Isso faz vocês ficarem vulneráveis às forças de fora. Mas na
verdade a sua vulnerabilidade vai até mesmo além disso porque ela tem a ver com o seu estado
mental. Tem a ver com a sua visão de si mesma e de seu mundo. Tem a ver com as suas
suposições, as suas ilusões e as suas preocupações.
É como se uma grande tempestade estivesse se formando, e estivesse se formando por algum
tempo, mas as pessoas não prestaram atenção. E aí quando a tempestade chega, bem, ela chega

com muita fúria. Ela chega com muito impacto. As pessoas são completamente tomadas de
surpresa e ficam ultrajadas e aterrorizadas. Mas no entanto os sinais estavam lá.
Até a ciência humana agora está começando a reconhecer a predominância da vida no universo
como uma probabilidade teórica. Mas no entanto quem está preocupado com o significado dos
seus primeiros grandes encontros?
Conforme os Relatórios dos Aliados são apresentados, haverá todo tipo de negação, crítica e
rejeição. Por que? Por que tanta rejeição de um encontro que todo mundo realmente considera
ser muito possível? No entanto quando encontro é realmente considerado, vocês verão muita
negação. “Ultrajante! Ridículo! Isso não pode acontecer!” Vocês vão ouvir cientistas dizendo,
“Bem, não é possível que outra raça chegue aqui dadas as limitações de viagem e velocidade e
assim por diante”. Quão presunçosos! Ousam, os seres humanos, presumir o que outras nações e
culturas foram capazes de desenvolver ao longo de muito tempo? Seria o universo limitado pelo
entendimento humano? Não é possível que outras raças pudessem ter ultrapassado em muito as
realizações humanas na tecnologia?
Vocês podem dizer, “Bem, é claro!”. Mas quando confrontados com a perspectiva de um
encontro real, as pessoas mudam de postura. O seu idealismo as deixa. O seu romantismo é
colocado em questão. A sua expectativa é ofuscada por preocupação e ansiedade.
Então quando a mensagem dos Aliados da Humanidade é apresentada, as pessoas começam a
sentir a essência real do seu medo, a sua falta de preparação, a fraqueza da sua posição. Os
Aliados apresentam uma visão muito realista da vida no universo. Eles não estão aqui para
responder a cada dúvida que vocês possam ter, mas sim para lhes dar uma percepção daquilo que
realmente está ocorrendo no mundo hoje e também para dissipar muito da especulação
fantasiosa que rodeia a perspectiva da humanidade encontrando outras formas de vida
inteligente. Mesmo a especulação fantasiosa, a expectativa esperançosa, na verdade tem medo em
sua essência porque você está incerto, porque você não sabe, porque você está despreparado,
porque em um momento de reconhecimento honesto você percebe o quão vulnerável você
realmente está, vivendo na superfície do seu mundo, exposto ao universo, e desprotegido.
Pense por um momento se você fosse uma outra raça visitando o seu mundo e você quisesse
simplesmente observar o comportamento humano. Somente observá-lo, sem interferir. Bem,
você poderia olhar para baixo e ver tudo. Está tudo ali. A atividade humana, os envolvimentos
humanos, o conflito humano, os relacionamentos humanos, a tecnologia humana, a
comunicação humana – está tudo disponível para o observador discreto.
Portanto, é muito importante entender porque as pessoas estão com medo. O medo da realidade
de contato é profundo. Muitas pessoas tem uma visão glorificada de que elas estão no pináculo
da criação de Deus, que as suas religiões são edificadas na superioridade da espiritualidade
humana e da identidade humana. O que vai acontecer quando elas descobrirem que a
humanidade é uma pequena raça evoluindo dentro de uma Comunidade Maior de vida
inteligente? E que essa raça na verdade é muito fraca, dividida e insignificante na vastidão da
Criação!
As opiniões religiosas das pessoas não toleram esse tipo de compreensão. Muitas dessas
perspectivas já estão sendo corroídas pelas descobertas da ciência que mostram que o universo
não gira ao redor desse mundo, que esse mundo é somente um pequeno planeta girando ao redor

de uma estrela insignificante em uma vasta galáxia, dentre muitas. Onde está a superioridade
humana, então? Quem são vocês no universo? Vocês são realmente importantes para alguém ou
alguma coisa?
Estamos fazendo essas perguntas para lhes trazer ao cerne da sua ansiedade, porque vocês devem
confrontar isso dentro de si mesmos. A incapacidade ou falta de vontade de fazer isso é
realmente a fonte de toda a ignorância e presunção humana a respeito do lugar da humanidade
no universo e a respeito da realidade da Intervenção extraterrestre que está ocorrendo no mundo
hoje.
As pessoas falam, “Bem, não existe Intervenção acontecendo aqui. Que ridículo! Isso é tudo uma
invenção de certas pessoas e da necessidade delas de atenção ou tédio ou algo assim”. O que você
está realmente ouvindo aqui senão uma desculpa? É dessa forma que alguém se pacifica para não
vivenciar uma ansiedade real.
Se vocês pudessem considerar isso racionalmente e objetivamente, vocês diriam, “Bem, é claro
que nós seríamos visitados em algum momento! Quer dizer, se existe vida inteligente no
universo, alguém lá fora deve saber que nós existimos aqui”. E se você não está restrito pelas
limitações da ciência humana, isso abre a porta para muito mais possibilidades.
Se você puder fazer essas perguntas, você poderá pensar consigo mesmo, “Sim, é claro que a
humanidade será encontrada. Sim, os nossos recursos serão investigados. Sim, o nosso mundo
será avaliado. Sim, existem outros poderes no universo que talvez iriam querer que o nosso
mundo faça parte da organização deles. E sim, eles iriam querer tirar proveito desse belo lugar de
alguma maneira prática”.
Você vê, essas observações são tão óbvias. Essas especulações, se você pudesse chamá-las assim,
são tão razoáveis, mas as pessoas não as consideram. Elas não as enfrentam devido à sua
ansiedade, devido ao seu medo. De fato, a realidade da vida no universo, o encontro com vida no
universo e a Intervenção em si, ambos representam a realidade mais negada no mundo hoje em
dia. As pessoas irão pensar, “Não é importante. Tenho o meu emprego. Tenho a minha família.
Tenho, você sabe, os meus próprios problemas do dia-a-dia. Quer dizer, por que isso deveria ser
importante para mim?” Do que você está falando? Se existe uma Intervenção acontecendo no
mundo, você acha que ela não é relevante para você e para a sua vida e para o que vai acontecer a
você?
Você enxerga isso? Isso é “pensamento isolacionista”. Os relatórios dos Aliados esclarecem que o
isolamento da humanidade acabou! Mas o pensamento isolacionista continua, inalterado. A
menos que você tenha um encontro direto com forças da Comunidade Maior no qual a sua vida
é perturbada ou incomodada de alguma maneira, bem, você irá somente continuar pensando da
forma como você sempre pensou, vivendo baseado nas suposições nas quais vocês sempre se
basearam, ignorante às realidades maiores que estão modelando a sua vida e o seu destino. E
como Deus pode alcançar você para lhe dizer para ficar alerta e consciente, para lhe tornar
sensível à essas realidades maiores que estão mudando a sua vida e o seu destino?
As pessoas amam a idéia de um Deus lá fora que lhes joga um colete salva-vidas quando elas
estão se afogando, mas a idéia de que Deus vai interferir em sua vida e lhes mostrar algo que elas
realmente não querem ver, bem, isso é realmente um teste de fé, não é? É exatamente isso que
está acontecendo hoje. É por isso que o ensinamento na Espiritualidade da Comunidade Maior

está no mundo, porque essa é a mensagem de Deus para alertar a humanidade para essa realidade
maior, e para preparar a humanidade. A conscientização não é o bastante. Se a conscientização
gerar primariamente ansiedade e medo, as pessoas não saberão o que fazer. Elas vão dizer, “Oh
meu Deus! O que faremos?” E elas não sabem o que fazer porque elas nunca tiveram que
responder a isso diretamente antes. É por isso que a mensagem de Deus traz com ela a
preparação, para que as pessoas possam começar a pensar como estando vivendo em uma
Comunidade Maior. Daí elas podem começar a se tornar conscientes de que existem realidades
da Comunidade Maior lá fora que vão ter um impacto direto sobre elas, sobre as suas vidas e
sobre o seu mundo.
A preparação deve lhes dar essa percepção e consciência maiores, essa sensibilidade. De outro
modo, vocês são como uma colônia de formigas em um campo que está prestes a ser arado. E a
pobre colônia de formigas não tem noção do que está prestes a acontecer. Até o momento da sua
destruição, bem, a vida será como ela sempre foi.
Mas vocês não são formigas, e vocês tem uma consciência. Vocês conseguem considerar o futuro,
e vocês conseguem pensar sobre coisas que estão além de seu alcance visual. E vocês conseguem
considerar a si mesmos como vivendo dentro de uma arena maior de vida, tanto dentro do
mundo como além do mundo dentro de uma Comunidade Maior. Conforme vocês desenvolvem
essa conscientização da Comunidade Maior, vocês começam a ver que o seu mundo é um lugar
muito especial, com atributos maravilhosos. E vocês podem pensar, “Bem, é claro que outros
estariam interessados em nosso planeta. E interessados em nós, não porque somos magníficos
mas sim porque nós somos os administradores desse lugar. Nós controlamos esse mundo”. E
vocês começariam a pensar muito, muito objetivamente sobre a sua situação aqui.
No entanto, até mesmo as pessoas que afirmam serem objetivas e científicas em sua perspectiva
na verdade ainda estão governadas por esse medo e ansiedade fundamentais e ainda estão
vivendo debaixo de uma negação geral do fato de que o mundo está sendo visitado e de que a
Intervenção está ocorrendo. Elas estão em um estado de negação tão grande que elas nem mesmo
consideram isso. Elas não chegam perto disso. A informação, a evidência, está em todos os
lugares, mas elas nem sequer chegam perto disso. Elas simplesmente dizem, “Ah, não, não. Isso é
tudo uma tolice. São somente pessoas inseguras tentando chamar atenção”.
Elas estão em negação. Elas acham que estão sendo razoáveis, mas na verdade estão sendo muito
irracionais. Estão apoiando e fortificando a sua própria ignorância, e a ignorância de outros. E
mesmo se elas não puderem aceitar que a Intervenção está ocorrendo, bem, para elas a
perspectiva de vida no universo ainda é uma jornada muito maravilhosa e romântica. É como
algo sobre o qual você sonha nas maneiras mais gloriosas. “Ah, nós vamos encontrar algumas
raças avançadas que nos darão muita tecnologia e irão nos iluminar sobre como viver em paz, e
assim por diante”. Isso é tudo uma loucura! Elas não tem nenhuma noção do que está
acontecendo lá fora no universo.
Se essas pessoas razoáveis recebem uma perspectiva da Comunidade Maior, o que é provido no
ensinamento da Espiritualidade da Comunidade Maior, ah meu Deus! Isso toca naquele medo e
ansiedade centrais. E naquele momento elas sentem o quão completamente vulneráveis elas
estão, o quão desprotegidas estão, o quão despreparadas estão. E você olha para as pessoas, e elas

não tem nenhuma noção. E não querem ter noção. E você olha para o mundo e diz, “Ah, meu
Deus! Nós poderíamos ser tomados sem sequer termos ciência disso!”.
Se vocês não tivessem a preparação na Espiritualidade da Comunidade Maior, se vocês não
tivessem para onde ir com essa conscientização, isso poderia ser esmagador porque vocês iriam
pensar que não há nada que vocês possam fazer a respeito. É como se a humanidade, assim como
uma tribo nativa desprevenida, estivesse só esperando para ser tomada por outros.
Daí é claro, existe o problema da suposição de que a tecnologia é a mesma coisa que salvação.
Isso está se tornando uma religião moderna em muitas culturas no mundo. Nações desenvolvidas
cada vez mais acreditam que a tecnologia é realmente a sua salvação agora. Existe algum
problema? Bem, a tecnologia irá solucionar. Existe algo que não conseguimos entender? Bem, a
tecnologia irá superar. Existe alguma situação que pode surgir e para a qual estamos
despreparados? Bem, a tecnologia irá encarar o desafio. “Nós iremos enfrentar o desafio com a
nossa tecnologia na décima primeira hora”. Existe uma crença meio incontestada de que a
tecnologia vai salvar vocês, independentemente do que possa acontecer – isso é, tecnologia
misturada com a engenhosidade humana. E não importa o quão esmagadora uma situação possa
ser, bem, a engenhosidade mais a tecnologia irão salvar o dia nos momentos finais.
Você consegue enxergar que tudo isso é parte da negação? Pensamento esperançoso, é o que isso
é. A respeito da Comunidade Maior, isso é realmente um pensamento esperançoso. Vocês acham
que a humanidade vai gerar uma resposta tecnológica para a presença das forças da Comunidade
Maior que podem querer o seu planeta para elas mesmas? Nós podemos lhes garantir que não
será no nível da tecnologia que vocês poderão neutralizar essa presença e essas influências.
Encarar uma raça que está talvez mil anos à frente de vocês tecnologicamente, vocês acham que
vocês farão alguma diferença nos próximos poucos anos?
Considerem isso: a resposta não acontecerá no nível da tecnologia. Acontecerá no nível da mente
e da consciência. Aqueles que estão intervindo no mundo hoje estão muito preocupados em
preservar os recursos do mundo e em preservar a presença humana aqui, como uma força de
trabalho. Eles não podem usar somente a tecnologia para alcançar isso. Sim, a tecnologia deles é
útil em neutralizar alguém que eles queiram levar para si mesmos, para investigação. Contudo, se
eles empregarem forçadamente a tecnologia deles em seu mundo, eles irão destruir os recursos
do mundo e irão destruir a presença humana aqui, e eles não podem fazer isso. Portanto, eles tem
que usar os próprios meios que vocês tem condições de neutralizar.
No entanto aqui nós nos deparamos com o medo novamente, porque as pessoas percebem que
sem a sua tecnologia, sem a esperança e a crença de que a tecnologia vai salvar o dia e que sem o
intelecto humano sendo capaz de resolver o problema, elas estão de volta a uma posição muito
vulnerável novamente. Mas não estamos falando sobre o intelecto aqui. Não é no nível do
intelecto que a humanidade poderá neutralizar essa presença e fortalecer a si mesma na
Comunidade Maior. O intelecto cumpre um papel muito importante tanto quanto a tecnologia
faz, e em alguns tipos de resolução de problemas. Mas nessa situação, será preciso uma
consciência mais profunda.
Afinal de contas, algumas das suas pessoas mais brilhantes intelectualmente estão negando
totalmente a Intervenção e pensam que a vida no universo é alguma possibilidade distante. E
você se pergunta, “Bem, se elas são tão brilhantes e tão bem informadas, por que elas não

conseguem sentir essa presença no mundo hoje? Por que elas nem mesmo podem encarar isso
como uma possibilidade e estudar a evidência ao invés de descartá-la sem mesmo separar um
tempo para considerá-la? Se as pessoas são tão inteligentes, como elas podem ser tão estúpidas?”.
A ignorância é uma coisa. A ignorância pode ser compensada ganhando-se informações e
perspectiva. Mas isso não é meramente ignorância. Isso é arrogância. É a suposição de que você
sabe o que é a vida no universo. Oh, meu Deus! A humanidade sabe o que é a vida no universo?
Oh, meu Deus! A humanidade está tão distante de saber o que é a vida no universo, é patético!
Dada a crença sem fundamento na tecnologia como a fonte da salvação humana, muitas pessoas
pensam, bem, mais tecnologia significa mais salvação. E elas pensam que as raças avançadas
tecnologicamente evoluíram além de serem egoístas, contenciosas e desonestas. Elas pensam que
as raças desenvolvidas tecnologicamente não têm conflitos e que essas raças superaram os
problemas crônicos que a humanidade ainda enfrenta. Que suposição ridícula! Vocês têm
tecnologia hoje que os seus antepassados há cem anos atrás não podiam nem imaginar. E
contudo, vocês mesmos superaram esses problemas?
Portanto, não olhem para os especialistas para lhes dar a resposta. Vocês devem encontrar a
resposta por si mesmos porque os especialistas podem não saber, e podem não querer saber.
Lembrem-se, eles são seres humanos assim como vocês e têm seus próprios limites de medo e
ansiedade que eles podem não estar dispostos a encarar.
De certa maneira, a Intervenção é a coisa mais desafiadora que poderia acontecer à humanidade.
Parte da desvantagem ou fraqueza da humanidade aqui é a sua presunção de que realmente
entende a vida, que realmente sabe o que está acontecendo no universo, que entende quem pode
viajar, quem não pode viajar e quanto tempo leva-se para chegar a planetas. Ela assume que o
entendimento humano define o padrão para todo o entendimento no universo. Isso é arrogância
humana, que apóia e fortifica a ignorância humana.
É apresentado no Ensinamento na Espiritualidade da Comunidade Maior, e é apresentado muito
audaciosamente na mensagem dos Aliados da Humanidade, que a vida no universo é
desafiadora, difícil e competitiva. E se vocês abordam a vida no universo de forma romântica ou
se vocês a negam completamente, vocês estão fazendo isso com um grande risco. O que
realmente precisa acontecer aqui é toda uma nova mudança na percepção humana e no
aprendizado humano. É como se vocês tivessem atingido um grande limiar e precisa haver um
paradigma de entendimento completamente novo. Não é simplesmente que vocês estão
acumulando em cima de um entendimento prévio, adicionando uma outra característica ou uma
outra dimensão à percepção humana. Na verdade vocês precisam dar um tipo de pulo aqui. Isso é
devido ao entendimento humano ainda ser tão fundamentado em uma visão antropocêntrica do
universo, com a humanidade no centro de tudo e a crença incontestada de que a vida no universo
funciona de acordo com os valores e ideais humanos.
Para muitas pessoas, ainda existe essa idéia de que Deus está primariamente interessado na
humanidade como a peça central da Criação e que tudo o mais é apenas um tipo de papel de
fundo para esse grande drama humano. Olhem para as suas religiões. São elas equipadas para
lidar com as realidades da Comunidade Maior? Deixe-me lhes dar uma analogia: existem tribos
nativas que foram tomadas e culturas que foram assimiladas, destruindo inúmeros lugares em
seu mundo nos últimos 500 anos. Isso ainda está ocorrendo hoje em dia. Elas tem as suas

próprias religiões, que podem ser bem expansivas. Mas as religiões delas usualmente não incluem
a realidade da vida humana além das suas fronteiras, o que as coloca em uma posição muito
vulnerável porque elas realmente não sabem como reagir diante de uma Intervenção.
Comparado com a Comunidade Maior, o posto avançado da humanidade nesse mundo é como
um tipo de pequena vila na selva. E quando essa vila é confrontada com forças chegando para
buscar vantagens, o que ela pode fazer? Bem, interessantemente, existem muitas coisas que ela
pode fazer. A primeira coisa é se tornar consciente da Intervenção e enfrentar o seu próprio
medo e ansiedade. Aqui é necessário enxergar o quão mal preparados vocês estão, o quão
vulneráveis vocês estão e o quão facilmente, mesmo vocês, poderiam ser persuadidos a pensar e a
acreditar que os visitantes estão aqui para o seu benefício. Esse é o primeiro limiar, um limiar que
infelizmente muitas pessoas não vão atravessar. Elas vão se afastar ou entrar em negação ou
lançar uma perspectiva muito desejada sobre todo o assunto. O primeiro limiar é reconhecer a
sua situação. Mesmo se a Intervenção não estivesse ocorrendo nesse momento, vocês saberiam
que ela ocorreria em algum momento.
Vocês estão vendo? É interessante. As pessoas têm as suas idéias grandiosas sobre a vida
inteligente no universo, e sobre a tecnologia avançada, e sobre outras raças de seres altruístas lá
fora flutuando por aí. Contudo a coisa que as pessoas mais temem é encontrar outros que sejam
assim como elas, só que mais poderosos. O que as pessoas mais temem a respeito da perspectiva
de encontrar vida inteligente de além do mundo? Elas temem encontrarem a si mesmas. Talvez
em uma forma diferente. Talvez os visitantes terão uma aparência diferente e usarão uma
linguagem diferente, e meios diferentes de comunicação. Mas o que as pessoas realmente temem,
a coisa que ninguém pode sequer mencionar, particularmente nos círculos de pessoas
esclarecidas, é a realidade de que elas vão encontrar a si mesmas.
Com isso não estamos sugerindo que os seus visitantes são seres humanos ou que são vida
inteligente que funciona de acordo com os ideais e crenças humanas. O que estamos realmente
tentando lhes dizer aqui, e é algo que vocês tem que aceitar, é que vocês encontrarão seres que
são motivados pelas mesmas necessidades que motivam vocês.
A Comunidade Maior de vida na qual vocês vivem é um ambiente muito competitivo. Vocês
podem ver essa competição em seu próprio mundo. Vocês podem ver isso no mundo natural.
Vocês podem ver isso no nível das plantas e animais. Contudo a Comunidade Maior é um
ambiente competitivo em uma escala que vocês não podem sequer compreender. Isso significa
que todos que estão em seu ambiente, particularmente aqueles que são participantes ativos em
troca e comércio, tem que encontrar recursos e ganhar alianças com outras nações e muitas vezes
tentam persuadir essas nações a entrar em alianças com eles.
A necessidade por recursos não termina em decorrência da tecnologia. A tecnologia não acaba
com as necessidades básicas da vida. Não acabou para vocês, e não acabou para ninguém no
universo. Sim, ela lhes livra de certas atividades básicas, mas cria mais complexidade. Vocês
podem não precisar sair e caçar e pescar pelo seu alimento, ou cultivar, mas vocês tem que ir
trabalhar. Vocês tem que manter uma vida muito mais complicada para proporcionar o alimento
que vocês precisam comer. A tecnologia lhes livrou da caça e coleta, e lhes livrou da agricultura
básica, mas ela não lhes livrou da necessidade por recursos. De fato, ela faz a sua vida mais
complicada e mais emocionante, mas em outras maneiras mais difícil e mais estressante.

Acontece a mesma coisa com a vida no universo. Todo mundo precisa comer. Todo mundo tem
que manter aquilo que foi criado. Todo mundo tem que lidar com outras formas de vida
inteligente que possam estar disputando e competindo por recursos básicos. Vocês acham que
uma nação avançada no universo não tem uma grande necessidade por recursos?
Quanto maior possam se tornar as nações ou organizações, mais restritivas elas serão quanto a
liberdade pessoal dos seus membros, e maior será a necessidade por ordem e conformidade. É
por isso que as nações realmente livres no universo são pequenas e isoladas. A tecnologia delas
lhes deu algumas vantagens, mas elas tem que protegê-la e mantê-la em segredo.
Seria como você conseguindo um milhão de dólares e saindo para o mercado com seu milhão de
dólares. Bem, que choque brutal. Agora todo mundo é seu amigo. Agora todo mundo quer lhe
convidar para investir no empreendimento deles, no projeto deles, ou precisam da sua ajuda
financeira porque estão em dificuldade. Se a humanidade algum dia for capaz de viajar para além
das suas fronteiras e levasse seu grande incentivo e empreendimento para o universo, isso seria
como a pequena dona de casa tendo um milhão de dólares e saindo para o mercado. Vocês não
durariam por muito tempo.
Vocês entendem? Essa realidade de vida, que é tão negada, é algo que precisa ser enfrentado.
Quem vocês encontrarão no universo? Vocês encontrarão outros como vocês. Não exatamente
como vocês. Não se parecendo como vocês ou falando como vocês ou se vestindo como vocês.
Mas eles são como vocês quanto às necessidades deles. E aqueles que são exploradores de
recursos no universo não são os iluminados espiritualmente.
Portanto é necessário neutralizar muitas das suposições e crenças predominantes, as fantasias e
mitos, porque de outra maneira vocês não conseguirão encarar a situação. E se vocês não
puderem encarar a situação, ela atingirá vocês repentinamente. As pessoas oram a Deus por
orientação, por força, por coragem e por paz, e Deus envia a Espiritualidade da Comunidade
Maior como uma preparação. E as pessoas dizem, “O que é isso? Eu não pedi isso! O que eu vou
fazer com isso? Não é relevante!”. Vocês não sabem o que é relevante. O que vocês acham que é
relevante pode ser importante para vocês pessoalmente, mas não vai proteger os seus direitos e as
suas liberdades no futuro.
O encontro da humanidade com vida inteligente no universo não é produto das jornadas
humanas para o espaço, ou da ciência humana, ou da filosofia humana ou da religião humana.
Ele é resultado da Intervenção. É resultado de outras raças vindo aqui a fim de preservar o
mundo para elas mesmas, acreditando que a humanidade irá destruir o mundo em seus conflitos,
e que a humanidade irá arruinar os recursos valiosos do mundo.
Pensem sobre isso. É assim que as pessoas reagem. Se, digamos, as nações desenvolvidas no
mundo encontrassem alguma pequena tribo no fundo da selva que estivesse montada em
toneladas de ouro ou outros tipos de minerais, ou que tivessem vastas florestas cheias de
madeiras valiosas, vocês acham que as nações avançadas não iriam intervir, particularmente se
elas achassem que esses recursos estivessem indo para o lixo? Ou que tal se os nativos estivessem
cortando todas as árvores porque eles gostassem da luz do sol, ou quisessem cultivar a sua
própria comida? Bem, as nações do mundo estariam ali fazendo tudo que podem para obter os
recursos, seja legalmente ou ilegalmente. Isso é o que as nações humanas fariam. Vocês acham
que elas ficariam sentadas e deixariam os nativos simplesmente despojar ou negligenciar o que

eles possuem? É claro que não. Bem, se a terra não tem valor para as nações poderosas, claro, dê
aos nativos uma reserva. Mas se eles estão montados em 100 milhões de dólares em ouro, isso
não seria uma reserva.
O seu mundo é visto assim pelos seus visitantes e por outros no universo que vêem esse mundo
pequeno e precioso e essa raça de seres relativamente destrutivos destruindo os seus recursos
naturais e violando as suas leis naturais. Vocês acham que isso não iria produzir uma
Intervenção? Algumas pessoas pensam, “Bem, é claro, eles iriam vir e pedir permissão para
estarem aqui, e as nossas nações, os nossos governos iriam chegar a um acordo”. Oh, meu Deus!
Você está brincando? Ao invés disso o que aconteceria é que essas raças interventoras iriam
estabelecer um plano de intervenção e integração porque elas querem preservar a força de
trabalho humana. Elas não podem viver em seu mundo. Elas farão vocês fazer todo o trabalho.
Pegue os nativos para minar o ouro. Bem assim como aconteceu em seu mundo. Vocês acham
que a permissão dos nativos é necessária? Bem, talvez eles vão achar um jeito de lhes induzir a
dar a sua permissão, mas eles vão conseguir o que querem. Em sua situação no mundo hoje, os
seus visitantes vão conseguir o que querem a menos que vocês os detenham. E a maneira através
da qual vocês vão detê-los não é meramente usando tecnologia. É por inteligência e por astúcia. E
por cooperação na família humana.
O Primeiro Passo para Neutralizar a Intervenção é a Conscientização, mas a Conscientização Na
Verdade é um Limiar Muito Grande Devido ao Medo, Ansiedade e Idealismo Fracassados das
Pessoas. Vocês conseguem enfrentar o seu próprio medo? Conseguem enfrentar a sua própria
vulnerabilidade? Conseguem enfrentar o fato de que talvez vocês tem estado incorretos na sua
avaliação da situação, se vocês sequer pararam para pensar sobre isso? As pessoas podem dizer,
“Tudo bem, nós entendemos a conscientização. E agora, qual é a próxima coisa?”. Aí está! Elas
não enxergam que a conscientização é muito grande!
O Próximo Passo é, Vocês Precisam Criar uma Perspectiva da Comunidade Maior na Maneira
Como Vocês Olham para Si Mesmos e na Maneira Como Vocês Olham para o Seu Mundo.
Vocês acham que a humanidade estaria destruindo os recursos do mundo se ela pudesse
reconhecer que preservar e sustentar esses recursos é exatamente aquilo que vai preservar a
liberdade humana no futuro? Se a humanidade perder a sua capacidade de sustentar a si mesma e
acabar se tornando dependente de poderes estrangeiros não somente para tecnologia avançada
mas mesmo para recursos básicos, daí vocês perderão a sua liberdade.

Talvez vocês possam dizer, “Ah, não acredito nisso. Não perderíamos a nossa liberdade”. Mas se
vocês pensarem sobre isso objetivamente, vocês verão que perderão a sua liberdade. Seja aberta
ou veladamente, vocês iriam se tornar dependentes de outras raças no universo, e elas iriam
determinar os termos de interação. Elas iriam controlar o seu mundo. Mas como elas não
querem criar uma revolução humana, elas vão tentar controlar o seu mundo de tal maneira que
seria aceitável para as pessoas serem controladas. É por isso que a Intervenção que está
ocorrendo hoje é tão desonesta e está sendo executada tão cuidadosamente ao longo do tempo.
Se eles viessem aqui com força, todo mundo iria simplesmente reagir e haveria uma grande
guerra e os recursos do mundo seriam prejudicados severamente. Não haveria uma força de
trabalho humana aqui que estaria ou disposta ou capaz de ajudar as forças interventoras, e todo o
projeto seria arruinado.

Você deve obter uma perspectiva da Comunidade Maior. Você é um ser humano vivendo nesse
mundo. Esse mundo está desprotegido. Ele é valioso. Ele é buscado por outros. A Intervenção
por outras raças irá aumentar com o tempo. Como vocês vão defender as suas fronteiras? Como
vocês poderão determinar quem está aqui, porquê estão aqui, e o que estão fazendo? Isso não
pode ser o privilégio de grupos secretos e governos secretos.
A humanidade tem que amadurecer e tem que superar as suas preocupações infantis consigo
mesma. Tem que superar as suas fantasias adolescentes sobre si mesma e sobre a vida, e se tornar
realista. Do contrário, a Intervenção irá continuar, e o seu mundo será, gradualmente, governado
por poderes estrangeiros. E para onde vocês irão com as suas reclamações, protestos e
indignação? É por esse motivo que é crítico obter a conscientização e a perspectiva da
Comunidade Maior, porque sem essas coisas vocês não podem nem dar o próximo passo.
O Terceiro Passo é Aprender sobre o Ambiente Mental. O Ambiente Mental é a arena de
influência. As pessoas sabem muito pouco sobre isso, mas isso é muito importante nas interações
na Comunidade Maior, particularmente entre raças ou organizações que competem entre si. Elas
tem que gastar bastante tempo tentando discernir o que a outra vai fazer, e tentar influenciá-la de
maneiras sutis. Isso não acontece através de tecnologia tanto quanto acontece através de
consciência, através de percepção, através de projeção de pensamento e através de atividades
astutas. Competidores geralmente possuem a mesma tecnologia, então a tecnologia não é a
vantagem. A vantagem é astúcia e persuasão. Vocês ainda não podem ver isso porque vocês ainda
estão pensando como se vocês vivessem em isolamento e como se o universo fosse governado por
princípios humanos. Vocês não querem pensar sobre isso porque vocês percebem que vocês não
possuem essas habilidades. E isso lhes deixa com medo e vulneráveis. Então o terceiro passo na
preparação é desenvolver habilidade no Ambiente Mental. Na verdade vocês podem aprender
como fazer isso, mas vocês devem ter a consciência e vocês devem ter uma perspectiva da
Comunidade Maior para começar.
A Quarta Coisa que Realmente Deve ser Desenvolvida Desde o Começo é o Conhecimento. O
que é o Conhecimento? Quando nós falamos do Conhecimento, não estamos falando sobre uma
perspectiva ou sobre volumes de informação ou dados. Nós estamos falando sobre a capacidade
de saber – além de engano, além das aparências, além das preferências pessoais, além do medo e
além da negação. A capacidade de saber. A Intervenção tem acontecido por quase 50 anos. E as
pessoas que alegam estar estudando o fenômeno ufológico, bem, elas já sabem alguma coisa ou
ainda estão coletando dados? “Bem, não queremos chegar a nenhuma conclusão prematura.
Você sabe, isso é tão complicado e pode ser que nunca vamos entender isso!”. Do que você está
falando? Isso é negação? Isso é falta de vontade de se chegar a uma conclusão? Ou é que as
pessoas simplesmente não sabem? Elas não conseguem ver e sentir o que isso realmente é?
Depois de 50 anos, não conseguem enxergar e sentir o que isso realmente é? Precisam de mais
evidências? Ah, meu Deus! Quantas evidências mais? Mais 50 anos de evidências? Mais 100 anos
de evidências? Mais 50 anos de evidências e até lá tudo já estará acabado. E a conclusão na qual
vocês chegarão será tão óbvia.

É como a pessoa em um casamento de 30 anos, que nem mesmo deveria ter casado, e ela leva 30
anos para entender que realmente cometeu um erro em algum ponto lá trás, e que ela realmente
deveria ter seguido os seus sentimentos mais profundos e não ter descido o corredor da igreja em
casamento com essa outra pessoa. Mas ela tem tentado fazer tudo funcionar pelos últimos 30

anos. Sem o Conhecimento, você só saberá o que outros querem que você saiba. Você só irá
pensar o que outros querem que você pense – sejam os seus pais, a sua cultura, o seu grupo
social, o seu governo, ou a Comunidade Maior. Você basicamente será como gado e será
conduzido, de pasto em pasto.
Sem o Conhecimento, o Ambiente Mental lhe domina e oprime. O Conhecimento é a Mente
Espiritual mais profunda dentro de você. É a única parte de você que não é afetada pelo
Ambiente Mental. É a única parte de você que é livre de engano e manipulação.
Você quer liberdade para si mesmo? Então você deve aprender o caminho do Conhecimento. Do
contrário, o que é liberdade? Ter mais dinheiro? Trabalhar menos, ter mais dinheiro? Isso é
liberdade? Olhe para os ricos que não tem liberdade. Ah, eles tem muito dinheiro, e eles podem ir
para qualquer lugar que quiserem. Eles nem tem que trabalhar, alguns deles. Eles estão livres? Ou
estão escravizados ao seu dinheiro, situação, privilégios, apetites e medos?
A mensagem nos Relatórios dos Aliados da Humanidade é sobre a liberdade. E para ter
liberdade, vocês devem se tornar cientes da Intervenção. Vocês devem obter uma perspectiva da
Comunidade Maior. Vocês devem aprender sobre o Ambiente Mental e o seu impacto sobre
vocês. E vocês devem desenvolver a sua experiência do Conhecimento. Não se fala de muita
tecnologia aqui embora a tecnologia possa cumprir um papel pequeno em tudo isso.
Quando falamos sobre aprender o caminho do Conhecimento, não estamos falando somente
sobre desenvolver intuição. Isso não é suficiente. Na verdade vocês devem conectar-se com a
Mente que Sabe dentro de si mesmos, e isso não é uma tarefa fácil. Haverá muitos que não
estarão dispostos ou capazes de fazer isso. Mas nem todo mundo tem que fazer isso para que a
humanidade vire o jogo, e desenvolva uma conscientização da Comunidade Maior e comece a
construir limites ao redor do seu mundo.
Não se pode usar a força para tomar um planeta como o seu. Portanto, a Intervenção deve ser
sutil. Deve ser enganosa. Deve ser invasiva. Não pode usar força bruta. Isso é bom para vocês,
porque vocês não poderiam resistir à força bruta. E força bruta iria destruir o resultado para os
visitantes, se podemos chamá-los de visitantes. Existem muitas razões pelas quais eles não usam a
força bruta.
O Criador respondeu a essa grande necessidade da humanidade, uma necessidade que mal é
reconhecida como uma necessidade, apresentando o ensinamento da Espiritualidade da
Comunidade Maior. Esse ensinamento engloba a realidade de vida na Comunidade Maior.
Nunca antes tal ensinamento foi dado ao mundo, porque não era necessário antes. Sim, existem
muitos ensinos espirituais que enfatizam o caminho do Conhecimento até certo ponto. Mas um
caminho do Conhecimento da Comunidade Maior nunca foi dado ao mundo antes. No entanto,
vocês precisam dele agora. Ele não irá substituir as religiões do mundo, mas ao invés disso lhes
dará um escopo maior, uma perspectiva maior, um contexto maior no qual continuar a crescer,
existir e evoluir.
No entanto é curioso que os líderes religiosos do mundo serão talvez os mais resistentes a
aprender a Espiritualidade da Comunidade Maior. Para preservar as suas tradições, a sua
autoridade e o seu poder, eles talvez negarão exatamente aquilo que dará um futuro na
Comunidade Maior para a tradição de fé deles. Porque sem a liberdade humana, não existe
futuro. Sem a auto-determinação humana, não existe futuro. E sem um entendimento da

Comunidade Maior, não existe futuro para ninguém aqui, pelo menos não um futuro que vocês
iriam aceitar.
Vocês devem ver a relevância disso para si mesmos. Tudo que vocês querem da vida, tudo que
vocês querem ser, fazer e ter, a Intervenção pode tirar tudo isso de vocês. Vocês vão perseguir
insensatamente os seus alvos pessoais e que se dane todo o resto, dizendo que não importa?
Mesmo se a Intervenção não estivesse ocorrendo, de qualquer maneira a degradação dos seus
recursos naturais e a crescente população do mundo iria mudar o que está disponível para vocês.
Algumas pessoas dizem, “Bem, só vou pegar o que quero, e não vou me preocupar com mais
nada”. Quando as pessoas pensam assim, elas são como gafanhotos. Jogadas sobre a terra, elas
vão consumir tudo o que estiver à vista. E elas vão deixar uma terra devastada, e depois seguir em
frente, até não existir mais para onde ir, e então todas elas morrerão. Essa é a esperança para o
progresso humano? Ser como parasitas que destroem o hospedeiro e quando o hospedeiro
morre, elas morrem também?
Agora, a maioria das pessoas diria, “É claro que não! De jeito nenhum!”. Mas se o
comportamento delas busca os seus próprios interesses, então essa é uma analogia apropriada. É
interessante que aqueles que estão intervindo em seu mundo vêem a humanidade como um tipo
de força destrutiva no mundo que vai destruir esse lugar fabuloso. A atitude deles é, “Nós vamos
chegar lá e detê-los. E se eles não puderem usar o seu mundo propriamente e preservá-lo, bem,
nós vamos guardá-lo para nós mesmos. Eles podem trabalhar para nós”. É exatamente assim que
eles pensam. Essa é a perspectiva deles. É assim que vocês iriam pensar se vocês estivessem no
lugar deles. Mesmo com todo o grande idealismo da humanidade, vocês iriam pensar assim
também. “Não vamos deixá-los destruir esse lugar! Se eles não podem tirar proveito dele, nós
iremos!”. É exatamente assim que um governo humano iria responder. Talvez é assim que você
pessoalmente iria responder.
Aqueles que estão intervindo não são maus. Eles simplesmente vêem a situação a partir de uma
certa perspectiva. Eles não são guiados pelo Conhecimento ou espiritualidade, do contrário eles
não estariam intervindo aqui.
Existem pessoas no mundo que querem a Intervenção porque pensam que as raças alienígenas
aqui salvarão a humanidade de si mesma, de alguma maneira. Elas acreditam na mesma
perspectiva que as próprias raças alienígenas. Às vezes elas chegam à essa conclusão dentro de si
mesmas. Às vezes esse pensamento é encorajado pela Intervenção. No entanto o resultado é o
mesmo – perda de liberdade e auto-determinação humana, que será muito completa. Se vocês
pensarem sobre isso, vocês perceberão que esse é o pior cenário possível para vocês.
É por isso que o Criador está fornecendo a preparação para a Comunidade Maior. É por isso que
isso deve ser aprendido e levado a sério. É por isso que a conscientização deve ser alcançada. As
pessoas devem enfrentar o seu medo e ansiedade, e perceber a situação na qual estão. Elas devem
obter um novo entendimento sobre a posição delas no universo, o seu papel e responsabilidade
como os povos e mordomos nativos desse mundo. Elas devem exercer o poder que elas possuem
individualmente e coletivamente, para preservar as suas próprias terras nativas.
O seu entendimento espiritual precisa mudar para vocês perceberem o que Deus deu para a
humanidade, a fim dela preservar o avanço da liberdade, entendimento e cooperação humanos.
No universo, essas coisas devem ser defendidas. Vocês precisam reconhecer que vocês tem que

superar as suas fantasias e ideais, mesmo as suas exigências e expectativas, para ver a situação
com clareza. O Criador pediu aos aliados da humanidade para serem observadores, para prover
comentários e para apresentar a mensagem deles para que a humanidade possa começar a ganhar
uma perspectiva da Comunidade Maior.
Deus deu um ensinamento sobre o Ambiente Mental e sobre o Conhecimento. Aprender o
caminho do Conhecimento é uma jornada espiritual individual para cada pessoa. O
Conhecimento é a inteligência maior que vive dentro de você. Ela sabe como lidar com a
Comunidade Maior. O Conhecimento não é governado por crenças, suposições, preocupações,
enganos, ideais ou ambições humanas. Ele é puro. Ele é a parte santa de você. Ele sabe. A sua
mente pensa, o Conhecimento sabe. O abismo entre eles parece grande, mas eles podem ser
unidos. E esse é o objetivo maior do seu desenvolvimento espiritual. Essa dádiva da
Espiritualidade da Comunidade Maior é destinada a dar um fundamento real à liberdade
humana, para dar poder ao indivíduo, dar poder ao grupo, dar poder à humanidade, que está
perdendo poder a cada dia que passa, para aqueles que estão intervindo no mundo.
Nós esperamos que esse discurso dê clareza, mas na verdade só é o primeiro passo. Não pense
que você pode ler esse discurso ou ler os Relatórios dos Aliados da Humanidade e dizer, “Bem,
agora eu entendo. Sei o que fazer”. Você ainda não sabe o que fazer. Mas você pode estar
começando a ganhar um entendimento. Se isso mexe com algo dentro de você, então o
Conhecimento dentro de você está sendo ativado. Mas há muito para se aprender adiante.
O encontro da humanidade com as realidades da vida além desse mundo é um novo limiar,
talvez o maior limiar que a humanidade jamais enfrentou. O aprendizado terá que ser rápido.
Não pense que você já sabe ou já entende. Você ainda não sabe e nem entende. Você pode ter
uma idéia. Você pode experimentar uma ressonância com essa mensagem. Você pode sentir que
ela é importante, mas você ainda tem que treinar e se preparar. Você não escala a montanha mais
alta no mundo porque você ama montanhas. Você não escala a montanha mais alta no mundo
porque você tem botas de escalada. Você tem que treinar e se preparar, ou você não vai
conseguir.
Esse é o desafio da sua época. Essa é a grandeza da sua época. É nisso que você encontrará a sua
própria grandeza. Você nunca encontrará a sua grandeza nas suas buscas individuais, porque não
existe grandeza ali. Você só encontrará a sua grandeza ao responder à uma necessidade real no
mundo, e ao responder ao chamado que vive dentro de você, mesmo nesse exato momento. Essa
é a grande situação que tirará de dentro de você a sua grandeza, se você puder responder.

O Segundo Comentário

Os Efeitos do Programa de Pacificação
É fácil fazer perguntas. É mais difícil encontrar as respostas reais. As pessoas estão famintas por
respostas, mas elas não têm a percepção ainda. Então quando se considera a mensagem nos
Relatórios dos Aliados, as pessoas devem começar a desenvolver uma conscientização e
sensibilidade da Comunidade Maior. Essa conscientização e sensibilidade não se desenvolve
simplesmente obtendo respostas para perguntas. E de fato, mesmo se você tiver a resposta certa,
se você não puder vivenciá-la, se você não puder reconhecê-la, se você não puder ver a aplicação,
bem, do que adianta? Ela fica perdida na pessoa que está perguntando.
Portanto, a questão sempre retorna a desenvolver a conscientização e sensibilidade, e desenvolver
a capacidade de saber. As pessoas querem provas, e daí elas vão até quem quer que seja que elas
pensam ser o especialista, e o especialista dá opiniões, e as pessoas dizem, “Ah! Isso deve ser a
prova porque o especialista disse assim”. Mas isso é tudo opiniões. Sem o Conhecimento, tudo é
só opiniões na mente. E essas opiniões são desenvolvidas pelo condicionamento das pessoas, pela
atitude e temperamento delas. As pessoas podem ter uma experiência com algo e tirar conclusões
e avaliações, mas estarem totalmente erradas em sua estimativa.
No entanto, aqui nós estamos falando sobre uma consciência mais elevada. Não estamos falando
sobre ter respostas. Sem essa consciência mais elevada, as respostas não serão o bastante, e a
aplicação das respostas não será entendida. Em última instância, vocês devem ganhar essa
consciência mais elevada. Essa consciência transcende a cultura humana, o condicionamento
humano e até mesmo a sua identidade biológica. É uma percepção da vida conforme ela está se
movendo em todo o lugar ao redor de vocês, e através de tudo o mais. Vocês precisam dessa
consciência mais elevada para entender as plantas e os animais, o clima e o movimento do
mundo. Vocês precisam disso para entenderem a presença das forças negativas no Ambiente
Mental e a presença das Forças Angélicas, que estão aqui para lhes servir. E certamente, vocês
devem ter essa consciência para estar ciente das forças da Comunidade Maior no mundo, para
reconhecer as suas manifestações, as suas intenções e os seus métodos. Vocês precisam dessa
consciência mais elevada para poderem distinguir amigos de adversários.
Então quando as pessoas fazem muitas perguntas, a resposta real é o desenvolvimento da
consciência mais elevada. Isso leva você ao mistério, onde você pode não estar disposto a ir, mas
é onde você deve ir se você for entender. Esse é o mistério da sua vida – o mistério daquilo que
você sabe, o mistério de quem você é, o mistério do motivo pelo qual você está aqui e o mistério
daquilo ao qual você precisa responder. Você não está aqui simplesmente para encher a sua
mente com mais respostas que não podem ser reconhecidas ou entendidas.
Isso então, move as coisas na direção certa. Contudo é claro, existem pessoas que não podem
tolerar o mistério e devem ter respostas, pensando que respostas irão resolver a investigação
delas. Essas pessoas irão constituir a maioria das pessoas que investigam sobre os Relatórios dos
Aliados da Humanidade e que irão questionar você sobre os Relatórios. Você, pessoalmente, não
pode responder a todas as questões que existem sobre os Aliados – quem eles são, de onde

vieram, como chegaram aqui, qual é o método de propulsão, onde eles estão se escondendo e
como eles se comunicam. Como você pode sequer responder a todas essas questões?
No entanto, vocês podem estar cientes dos Aliados, e vocês têm a capacidade de reconhecerem a
validade da mensagem deles. Vocês aprenderam o bastante sobre a vida e sobre a natureza para
entender o ponto de vista deles, e o que eles enfatizam, e o motivo pelo qual é necessário. Isso é
devido à consciência mais elevada, não porque vocês têm respostas. Os Relatórios dos Aliados da
Humanidade fomentam perguntas. A razão pela qual os Relatórios não respondem a cada
pergunta é porque vocês devem desenvolver a consciência mais elevada. Se eles contassem tudo
sobre si mesmos aos leitores, as pessoas iriam dizer, “O que? Não acredito! Marshall está
inventando tudo isso!” Você entende? Sem a consciência elevada, as pessoas não podem fazer
uma conexão.
Já se pode ver os efeitos do Programa de Pacificação que está sendo gerado pela Intervenção. Já
existem muitas pessoas que caíram nas garras disso, seja por suas próprias inclinações ou por
influências de fora. Nisso as pessoas são levadas a acreditar que elas não podem realmente julgar
nada. “Bem, não quero ser negativo. Vou estar aberto a isso”. Quem falou para elas estarem
abertas a isso? “Vou estar aberto ao que for que acontecer”. Quem falou para elas estarem abertas
ao que for que acontecer? O discernimento crítico das pessoas está sendo destruído. Daí algo
acontece e elas dizem, “Bem, você sabe, não quero julgar a situação”. Do que você está falando?
Você precisa avaliar o que está acontecendo. Essas pessoas pensam que não podem ser críticas.
“Bem, na verdade não posso ser crítica. Não quero ser negativa”. Bem, pode ser necessário falar
ousadamente e dizer que algo realmente não é apropriado. Mas essas pessoas não conseguem
nem fazer isso. As pessoas que foram afetadas por esse Programa de Pacificação não conseguem
nem tomar uma decisão. Elas não conseguem olhar para qualquer coisa e dizer, “Bem, isso é uma
coisa boa” ou “Isso realmente não é uma coisa boa para mim”. Então elas acolhem tudo,
pensando que é assim que se deve ser com a vida.
Não é assim que você deve ser com a vida. É verdade que você deve estar disposto a olhar para
tudo. Mas não é verdade que você deve aceitar tudo, se vincular com tudo, acolher tudo. É claro
que não! Uma consciência mais elevada não significa que você não faz avaliações críticas.
Simplesmente significa que você vê as coisas a partir de um ponto de vista mais elevado. Isso não
significa que tudo se torna cinza. Significa que tudo fica claro. Você vê com clareza o que fazer e
o que não fazer, o que é bom e o que não é bom. Se isso não é o produto de estudo espiritual,
então alguém está sendo desativado.
Embora seja verdade que você deve aprender a não julgar uma situação baseando-se no seu
condicionamento ou crenças, em última instância você deve julgar uma situação baseando-se no
seu Conhecimento, a Inteligência Espiritual que vive dentro de você. Esse é o árbitro final em seu
discernimento.
No entanto, as pessoas não reconhecem isso. Elas dão o primeiro passo e pensam que isso é o
último passo. O primeiro passo é onde você não julga. Isso significa que você deve aprender a
olhar e a reconhecer algo, o que você não pode fazer se você julgar imediatamente. Esse é o
primeiro passo, mas as pessoas acham que ele é o último passo. O último passo é muito diferente
do primeiro passo. Você não julga no momento porque você precisa ver, saber e reconhecer o
que você não está olhando. Isso é discernimento. Você não pode ter discernimento se você julgar

as coisas imediatamente. Contudo além desse discernimento, você deve ver com clareza se algo é
bom ou não.
Então você pode reconhecer que a Intervenção realmente não é boa para a humanidade. Em si
própria, a Intervenção não é uma coisa boa! Mas se você diz, “Ah, não posso julgar a situação”,
como você jamais vai saber? Você pode querer pensar, “Bem, provavelmente é bom em algum
outro nível”. Uma pessoa pacificada irá dizer, “Eu vou ver como isso é bom para nós porque tudo
que acontece é bom para nós”. Isso não é só ignorância humana; isso demonstra os efeitos do
Programa de Pacificação, que encorajam as pessoas a confiar inconscientemente nas coisas, sem
discernimento.
Você pode ver isso em todo lugar. Você pode ver isso na comunidade ufológica. Você pode ver
isso nas comunidades espirituais. Você pode ver isso emergindo em pessoas em todo lugar ao
redor de você. Os Relatórios dos Aliados criarão um rebuliço porque eles defendem o
discernimento. Eles dizem, “A Intervenção não é boa para vocês”. Contudo, muitas pessoas
dizem, “Bem, não sei. Deve ser bom. Quer dizer, não pode ser ruim”. Elas estão confusas. Elas
não sabem o que pensar. “Bem, não sei. Realmente não consigo chegar a nenhuma decisão sobre
isso”. Do que você está falando? A sua tomada de decisões ficou desativada? E em caso positivo,
quem a desativou? Por que algumas pessoas estão pensando que elas devem estar abertas a tudo e
serem receptivas a tudo? Sim, elas não querem estar julgando, mas esse é somente o primeiro
passo. Elas não tomam o passo seguinte. Elas não exercitam discernimento. Em alguns casos, o
discernimento delas desapareceu.
Esse é um problema crítico. Como resultado desse Programa de Pacificação, as pessoas não
podem ver e não podem saber, e embora elas estejam confusas e talvez amedrontadas,
basicamente elas simplesmente vão com a maré, “Bem, vou só ir com a maré. Vou tentar aceitar
o que está acontecendo na minha vida”. As pessoas que estão pacificadas não conseguem resistir.
Elas não conseguem lutar contra algo porque elas não acham que está tudo bem em fazer isso.
Elas acham que tudo tem que ser aceito. De onde veio isso?
Essas idéias de aceitação não questionada são predominantes em boa parte do ensinamento
espiritual que se vê hoje em dia. E as pessoas aceitam essas idéias plenamente. Elas pensam,
“Bem, essa é a verdade superior. Nós seguimos a verdade superior”. Considere isso em luz do
Programa de Pacificação e você começará a ver o quão penetrante ele realmente é.
As pessoas que estão sendo pacificadas serão levadas a acreditar que elas estão ganhando uma
consciência mais elevada, quando de fato todo o poder delas está sendo tomado. O Programa de
Pacificação é baseado em um entendimento da psicologia humana e das tendências humanas.
Nisso as pessoas são condicionadas a pensar que para ser aceitáveis a Deus, elas basicamente
devem entregar o que Deus deu para elas usarem. “Bem, para ser aceitável a Deus, eu devo ser
manso e suave, e não julgador e devo aceitar tudo. Vou olhar para o bem em tudo”.
De onde veio isso? Tal submissão é meramente uma invenção humana? Isso é algo que as
pessoas simplesmente inventam para si mesmas a fim de serem felizes no momento presente?
Bem, em alguns casos, isso é verdade. Mas considere a pacificação da humanidade. Como as
pessoas são pacificadas? Fala-se a elas o que elas querem ouvir, e fala-se a elas que na verdade elas
não precisam considerar mais nada. Afinal de contas, se tudo que acontece a você é bom, então
por que resistir a alguma coisa? Apenas aceite tudo! Esse é o Programa de Pacificação em ação.

Essa influência está se tornando onipresente ao redor de você. As pessoas correm para lugares
onde a Intervenção está operando, pensando que a “energia” ali é muito elevada. Elas dizem,
“Esse lugar é tão iluminado”. Ah, meu Deus! Elas estão pulando para dentro do fogo. Elas estão
se entregando plenamente. Elas vão para esses lugares e sentem a energia ali e pensam, “Isso é
realmente um lugar poderoso. É aqui onde tudo está acontecendo!” E quanto mais tempo elas
ficam, menos elas sabem, e menos elas acham que podem retornar para as suas vidas antigas. Elas
se tornam cada vez mais indiferentes e egocêntricas, e se tornam cada mais disfuncionais.
Esse desapego produz uma ansiedade em um nível mais profundo, um nível onde você sabe que a
sua vida não está progredindo e que você não está indo para onde você precisa ir. Contudo essas
pessoas pensam que esse desconforto é parte do medo delas, ou parte da psicologia delas que
precisa ser erradicada e exorcizada para fora de si mesmas. E daí elas trabalham duro para
ignorar os próprios sinais que estão lhes dizendo que as suas vidas estão incorretas e que elas
estão perdendo as suas vidas.
Elas dizem, “Tudo é amor. Só seja amável. Só existe amor”. Se elas soubessem do que estão
falando, isso realmente seria verdade. Mas elas acham que amor é simplesmente passividade,
felicidade e submissão porque isso é o Programa de Pacificação agindo nelas. Agora elas estão
estendendo isso para outras pessoas e elas mesmas estão se tornando pacificadoras. E depois de
um tempo, bem, elas não vão saber o que elas sabem. E se algo estiver realmente errado, elas
sentirão desconforto, mas elas vão pensar que é só parte do problema psicológico delas, e elas
irão tentar deixar passar, ou remover ou enterrar. E então elas farão o que a Intervenção lhes
falar. Elas vão dizer, “Recebi uma mensagem. Tenho que ir fazer isso. Estou sendo guiado. Isso é
uma orientação interior para mim”.
Será muito difícil despertar as pessoas disso. Você tem que despertar a si mesmo primeiro. As
pessoas estão tão imersas em sua indiferença e em sua busca por felicidade, é quase como se elas
estivessem além do alcance. Elas estão tão acalmadas e tão condicionadas, você teria que soltar
uma bomba no colo delas para acordá-las!
Você pode ver os efeitos do Programa de Pacificação nas comunidades espirituais em muitos
lugares. Certamente não para todas as pessoas, mas para muitas pessoas, a submissão parece ser o
caminho fácil, a maneira fácil, o caminho para a verdadeira felicidade. Desista de saber qualquer
coisa, desista de avaliar qualquer coisa, desista de resistir a qualquer coisa, e se parece com “Ah,
tudo é só felicidade daqui para a frente. Rota suave adiante!”.
Essas pessoas boas, a Intervenção vai simplesmente acalmá-las até um estado de apatia e então
basicamente elas não serão um problema, e elas serão receptivas a qualquer coisa que lhes for
dada. O saber natural delas estará tão removido da percepção delas, que se tornará o inimigo
agora. Elas pensarão que é medo. Elas pensarão que é negatividade. E elas não vão querer nada
com ele. Na verdade isso está acontecendo agora. Nós estamos falando sobre um caso extremo,
mas esses casos extremos estão crescendo em escopo e magnitude. Muito mais pessoas estão
simplesmente caindo nesse estado – até mesmo os jovens, alguns dos quais são especialmente
inclinados a esse tipo de condicionamento.
Considere isso. Uma felicidade verdadeira vem como resultado de ser verdadeiro consigo
mesmo, de desenvolver a sua própria integridade e de viver honrosamente com a sua integridade.
Relacionamentos verdadeiros são baseados em compartilhar uma integridade real com outros,

desenvolvendo relacionamentos de integridade, relacionamentos que expressam a sua natureza e
propósito mais profundos na vida.
No entanto, olhe para os relacionamentos de uma pessoa pacificada, que diz, “Bem, nós estamos
juntos enquanto parecer bom, enquanto estiver tudo bem, e se nós não estivermos juntos, tudo
bem, e seja o que for que fizermos, está tudo bem”. Mas não está tudo bem. E elas sabem que não
está tudo bem, mas o saber natural delas foi removido da percepção delas. Como resultado, elas
dizem, “Eu não vou sentir essas coisas. Elas estragam a minha felicidade, a minha paz, a minha
tranquilidade”. E contudo não existe paz ou tranquilidade porque não existe integridade, e como
não há integridade não existe um relacionamento real.
Você vê aqui como o veneno está imerso na própria comida que as pessoas querem comer? A
comida espiritual está sendo envenenada. Quantos professores espirituais hoje em dia estão
ensinando sobre discernimento real? Quantos estão promovendo uma integridade pessoal real?
Quantos estão encorajando as pessoas a olharem com clareza e verem? Quantos estão
encorajando seus estudantes a responder ao mundo? Existem alguns de fato, mas olhe ao redor
de você e verá o Programa de Pacificação sendo promovido inconscientemente.
Como isso é perfeito para a agenda alienígena. Leva tempo, mas a partir da perspectiva deles,
bem, os resultados valem a pena. A Intervenção terá então uma vasta rede de pessoas obedientes
através das quais a agenda deles pode fluir. E as pessoas nunca vão saber de onde isso está vindo.
Em um outro cenário, a situação se torna mais complicada. Nele a Intervenção começa a mostrar
o seu lado negro. Nem todo mundo pode ser pacificado facilmente. Aqueles que não podem ser
pacificados pela Intervenção serão dirigidos pela Intervenção a julgar aqueles que se opõem à
Intervenção. Isso será particularmente verdadeiro para pessoas que possuem opiniões e
preconceitos religiosos extremos. Essas pessoas serão dirigidas a condenar aqueles que não
compartilham de suas opiniões. De fato, existem pessoas em algumas comunidades religiosas que
irão receber mensagens dizendo que todos os inimigos de Cristo devem ser erradicados se eles
não puderem ser salvos e que a Segunda Vinda irá exigir a limpeza da família humana.
Existem indivíduos hoje que estão sendo dirigidos dessa maneira, e embora eles não representem
necessariamente a liderança dessas comunidades religiosas, a ênfase deles irá crescer conforme a
frustração deles aumenta. Eles estão esperando a grande vinda de Jesus, e pensam que isso não
está acontecendo devido à pecaminosidade da família humana, pecaminosidade que deve ser
erradicada agora e não simplesmente resistida. E o Jesus que virá não será o Jesus real, mas será o
Jesus preparado pela Intervenção. Esse será um Jesus falso que eles não conseguem realmente
reconhecer porque não estão desenvolvidos no Conhecimento. Esse Jesus não trará paz senão um
ajuste de contas. Esse ajuste de contas será bem-recebido pelos seguidores porque eles mesmos
estão cheios de queixas acreditando que as suas profecias não estão sendo cumpridas devido à
pecaminosidade da humanidade e que essa pecaminosidade agora deve ser removida para trazer
o Céu à Terra.
Você consegue, por um momento, ver quão fácil seria para uma presença da Comunidade Maior
aqui prover esse tipo de influência, a Intervenção, tão habilidosa em influenciar o Ambiente
Mental e tão ciente das tendências e fragilidades humanas? Consegue ver como, devido a essa
manipulação, os justos poderiam começar a declarar guerra contra aquelas pessoas que

discordam deles, e contra aqueles que preservariam o Conhecimento no mundo? Você consegue
ver quão fácil seria para isso ser gerado?
Mesmo os verdadeiros crentes em Cristo seriam visados, porque eles não compartilham dessas
queixas, e assim eles não estão em conformidade com aqueles indivíduos que estão sendo
dirigidos pela Intervenção. Os verdadeiros crentes em Cristo iriam enfatizar harmonia,
reconhecimento e tolerância. Mas aqueles sendo dirigidos pela Intervenção só querem vingança
por suas profecias falidas. Eles querem que a punição de Deus seja exigida e o júri agora para
executar o que eles acreditam é a vontade de Deus. Como a Intervenção irá erradicar os seus
oponentes? Caso ela ganhe poder suficiente, você pode ver como isso pode ser feito.
Onde a pacificação não puder ser alcançada, a Intervenção irá influenciar as pessoas a executar as
suas hostilidades uns sobre os outros. Conforme o mundo fica mais difícil, conforme os recursos
diminuem, conforme as populações crescem, conforme a competição aumenta, conforme
tragédias ocorrem mais frequentemente, o senso de tolerância das pessoas irá diminuir, e as suas
queixas serão encorajadas – não somente pela Intervenção, mas certamente por aqueles que são
ambiciosos e querem se colocar em posições de poder. Quão perfeito isso fica na agenda
alienígena, que busca simplificar e restruturar a fidelidade da humanidade. A Intervenção não se
importa com qual religião usar desde que possa alcançar esses resultados. É por isso que um
devoto cristão, muçulmano, hinduísta ou budista devem todos aprender o Caminho do
Conhecimento. Caso contrário, como eles podem distinguir entre uma influência espiritual e
uma influência da Comunidade Maior? Para quem está sem discernimento, bem, tudo parece
estar vindo de um lugar superior, dos Céus. Então em quem você pode confiar?
A Intervenção pode criar cenários espirituais maravilhosos para ativar aqueles indivíduos que são
mais inclinados a serem seus mensageiros. Não é difícil para a Intervenção fazer isso. Eles
simplesmente encenam um drama e colocam alguém no meio dele, e essa pessoa não consegue
saber a diferença. As pessoas não sabem o que é uma presença da Comunidade Maior. Para elas,
tudo está vindo de outro lugar, não do nível delas, mas de um lugar mais alto. Então em um
cenário, uma imagem de Jesus é projetada para uma pessoa zelosa, e a pessoa zelosa diz, “Jesus
veio a mim”. E esse Jesus diz, “Você deve reunir os meus seguidores verdadeiros e você deve
denunciar todos os outros!”. E o seguidor zeloso diz, ‘Sim, Mestre, sim, Mestre!“.
Incrível? Sim. Impossível? Não. Se a agenda alienígena é criar uma fidelidade humana unificada e
obediente, ela deve erradicar os elementos dissidentes, os elementos não compatíveis. Eles não
farão isso eles mesmos, porque então todo mundo saberá que existe uma Intervenção. Ao invés
disso, eles farão com que seres humanos façam isso para eles, em nome das convicções e
preconceitos religiosos da pessoa. E ninguém saberá o que está por traz de tudo isso. Algumas
pessoas pensarão que é Satanás ou Lúcifer, mas elas não saberão.
É a ignorância humana que é a sua maior fraqueza. É o Conhecimento da humanidade que é a
sua maior força. A Comunidade Maior, o universo habitado no qual você vive, é um ambiente
muito sofisticado de interação e influência. Se os seres humanos vão seguir os seus preconceitos,
seus ódios e suas queixas e não puderem distinguir entre uma influência espiritual e uma
influência da Comunidade Maior, então a Comunidade Maior é um ambiente extremamente
perigoso. Alguém na Comunidade Maior pode ocasionalmente conquistá-lo para o Coletivo

deles ou para a causa deles. Como eles farão isso? Eles vão simplesmente usar aquilo no qual você
já acredita ao invés de lhe ensinar algo novo.
É por isso que aprender o Caminho do Conhecimento é tão importante e vital, porque isso lhe
ensina sobre a realidade da vida e da espiritualidade na Comunidade Maior. Isso lhe ensina sobre
a natureza da manipulação e como proteger a si e a outros. Isso lhe ensina como reconhecer os
efeitos e as manifestações do Programa de Pacificação e o que você pode fazer hoje para
desenvolver a sua própria imunidade contra essas forças, que influenciam tanto outras pessoas.
Isso é necessário e crítico no mundo hoje. Todos os dias homens e mulheres de boa consciência
estão caindo sob alguma persuasão que não conseguem discernir. É um processo gradual. Mas
finalmente eles acabam nem tendo nenhuma idéia sobre o que está acontecendo em suas vidas e
se tornam hostis à qualquer tipo de correção.
Conforme você começa a desenvolver essa conscientização da Comunidade Maior em si, e
conforme você começa a compartilhar a mensagem dos Aliados com outras pessoas, você verá
essa resistência. Você verá a incapacidade das pessoas em responder. É como se dentro delas,
alguém tivesse tirado o plugue da tomada, e agora elas simplesmente não sabem nada. E se elas
respondem em algum nível, elas podem tentar pacificar a si mesmas. Elas dizem, “Bem, é
somente um ponto de vista, e você sabe, nós temos que olhar para o que é bom nessa situação.
Nós realmente temos que aceitar essa situação. Se os visitantes estão aqui, então eles devem estar
aqui com um propósito, e nós temos que nos abrir a esse propósito. Talvez alguns deles não
sejam bons, mas alguns deles são bons, e nós temos que amá-los para entendê-los”.
Isso é tudo mentalidade de pacificação. Essa é a coisa fácil a se fazer. Simplesmente ceda. E se a
felicidade é o alvo da sua vida, você irá ceder. Você irá comprometer a sua integridade. Você irá
negar as suas próprias ansiedades. Você vai deixar passar os sinais e os alertas e as dicas que lhe
dizem que algo não está certo aqui. Você pode dizer a si mesmo, “Bem, isso tudo é apenas parte
do drama da vida, e eu vou ficar acima disso tudo”.
Por todo o mundo hoje, os Sábios estão se retirando porque a Intervenção está aqui. Somente
alguns poucos estão em posição de defender. Marshall é uma dessas pessoas. Contudo ele
precisará que outros o ajudem. O mundo não está perdido. Mas o risco do mundo se perder está
aumentando.
Portanto, você não pode simplesmente se retirar e ir viver uma vida rural e pastoral em algum
lugar, se desligando de tudo, só estando feliz todos os dias, voltando para a natureza, carregando
os seus galões de água, plantando milho, preparando refeições e vivendo ao longo das estações.
Isso já acabou! Se você for ser consciente, auto-determinado e ter a sua própria integridade, não
existe fuga agora. Não existe correr para a floresta e fingir que isso não está acontecendo.
Não existe mais uma contínua terapia em si mesmo. No final, a única terapia real é se tornar real
com o que você sabe, se posicionar por aquilo que você sabe, aprender a sabedoria necessária
para levar o que você sabe e comunicar o que você sabe de forma compassiva e poderosa. Isso é o
que qualquer forma de terapia real deve lhe levar a fazer. Você vai voltar e consertar a sua
infância? Você vai encontrar o amor não correspondido que os seus pais não lhe deram? As
pessoas que ficam concentradas demais nessas coisas se tornam desativadas. Elas se tornam
limitadas como se estivessem em uma cadeira de rodas em suas próprias mentes. Todas elas
poderiam se tornar promotoras da verdade, mas ao invés disso, tudo que elas se tornam é

promotoras de terapia, e muito da terapia que se faz hoje em dia não leva à verdade. Não existe
fuga. Não existe se realizar pessoalmente às custas de estabelecer a sua própria integridade,
sabendo a verdade e se posicionando pela verdade.
A humanidade deve se tornar unida, do contrário ela será dominada na Comunidade Maior. Isso
é tão óbvio quando você pensa sobre isso. Se outras forças além do mundo querem o seu planeta,
os seus recursos e a fidelidade humana, bem, se a família humana está dividida, vocês estão
realmente convidando outros para avançarem sobre vocês. “Claro, venham! Existe bastante
espaço para todo mundo!”.
Aqueles que resistem a Intervenção serão acusados de serem não esclarecidos e de estarem cheios
de medo. Alguns serão acusados de resistir a Intervenção para proteger interesses especiais. E
existem algumas pessoas que irão resistir a Intervenção por esses interesses. No entanto, existem
aqueles que irão resistir a Intervenção porque é uma Intervenção. Mas com o Programa de
Pacificação, quem pode sequer chamar isso do que é realmente? Quem pode dizer, “Isso é o que
é!” sem incorrer em resistência e condenação? Isso é um problema real hoje.
Nós encorajamos que as pessoas desenvolvam o seu discernimento, a sua discrição e a aplicação
das suas próprias faculdades críticas. O que nós encorajamos aqui não está baseado em
preconceito pessoal ou condicionamento social, mas está baseado no Conhecimento. O
Conhecimento é a parte de você que sabe. É a mente maior dentro de você, que o Criador lhe deu
para enfrentar os desafios e as oportunidades da sua vida. É a voz da consciência dentro de você.
As pessoas comparam seus sistemas de crença e julgam-se umas às outras, mas não é disso que
estamos falando.
Nós estamos falando sobre resgatar a humanidade de uma situação que iria escravizá-la. Nós
estamos falando sobre preservar a liberdade e a auto-determinação da humanidade e estamos
falando sobre encorajar a integridade humana no meio de forças da Comunidade Maior que
estão intervindo em seu mundo. É impossível alcançar isso? Bem, de certa forma, a verdade
sempre parece impossível. A promoção e a preservação da verdade sempre parece estar
enfrentando chances insuperáveis. Mas isso é só porque a verdade não é valorizada, reconhecida
e sentida profundamente por um número suficiente de pessoas. O que vai tirar a humanidade
dessa situação é a mesma coisa que vai tirar a humanidade de todas as situações. É enfrentar a
verdade e fazer o que precisa ser feito.
Existem muitas pessoas no mundo hoje que estão muito desconfortáveis porque elas sabem que
algo muito errado está acontecendo. Talvez elas achem que esse desconforto é somente um
problema psicológico delas. Talvez elas achem que é somente um problema político, econômico
ou ambiental. Se elas não tem uma conscientização da Comunidade Maior, então elas tem que
focalizar a atenção em alguma outra coisa e procurar outro tipo de causa. Mas elas sabem que
algo não está certo sobre o que está acontecendo hoje. As coisas não parecem estar certas. As
coisas estão se movendo em uma direção para onde não deveriam estar se movendo. Algo está
acontecendo que vai mudar as coisas, mas não de uma maneira boa. E as pessoas que sentem isso
estão desconfortáveis. Elas acordam com esse desconforto; elas vão para a cama com esse
desconforto. Simplesmente está ali. Elas sentem isso quando estão fora no mundo. Algo não está
certo.

De onde vem esse desconforto? Por que está ali? Você pode meditar. Você pode sair de férias.
Você pode ter uma ótima comida. E você pode ter momentos alegres. Mas daí você retorna para
o desconforto. Algo está errado. Não é só porque existe pobreza, guerra ou privação no mundo.
Essas coisas sempre estiveram com você. É outra coisa que está acontecendo aqui. Outra coisa
que realmente não está certa.
Contudo você olha ao redor e a maioria das pessoas não está ciente. Elas não sabem disso. Elas
não sentem isso. E elas não se importam. Ou elas tem boas desculpas. “Ora, você sabe. É só a
natureza humana”, ou “Você sabe, é o medo das pessoas. Elas só precisam ser mais amáveis”. E
você escuta desculpas muito esfarrapadas para algo que é tremendo.
A sua conscientização deve crescer. O seu fogo precisa crescer e se tornar mais forte – o fogo da
verdade, o fogo do Conhecimento. De outra maneira, o seu fogo está sempre abafado, extinto por
ambivalência pessoal, medo pessoal, preferências pessoais ou pelo tipo de apatia que é o produto
do Programa de Pacificação.
A luz da verdade deve se tornar forte porque existem forças maiores de trevas aqui agora. O
engano é profundo e complexo. A negação é penetrante, e a complacência é penetrante e cresce
mais a cada dia. Somente o Conhecimento dentro de você pode penetrá-la.
A humanidade está perdendo a sua liberdade, devagar mas de fato, e de tal forma que essa perda
será muito completa devido à inteligência da agenda por trás disso. Isso pode acontecer por causa
das predisposições de tantas pessoas hoje. Isso pode acontecer por causa dos efeitos do Programa
de Pacificação, que agora está tão bem estabelecido em muitas partes do mundo.
Portanto, será preciso coragem e uma forte campanha e defesa da causa para ativar aquelas
pessoas que já sentem o desconforto, que já sentem o problema mas que não podem identificar o
problema ou a fonte dele. E será preciso uma forte campanha para alcançar aquelas pessoas que
começaram a ceder mas cujo senso de integridade está intacto o bastante para que saibam que
existe um problema dentro delas e ao redor delas, e que estão lutando para manter a sua clareza
mental conforme a névoa abaixa.
Para aqueles que já cederam completamente, pode não existir solução. Eles podem estar além do
seu alcance. Seria preciso um Poder Maior, a Presença Angélica, para alcançá-los. Mas mesmo
aqui, é bem difícil porque a pacificação pode se tornar tão completa que as pessoas irão pensar
que a própria mão da Graça que está tentando resgatá-las é a própria coisa que eles devem evitar.
Você só pode alcançar aqueles que estão desconfortáveis, que têm um senso de saber que a
integridade deles está sendo violada e que começaram a sentir a persuasão da Intervenção mas
não cederam à ela. Existem muitas pessoas nesse grupo. Você não está falando com uma minoria.
Essa campanha levará tempo. Não é algo que pode ser feito em algumas semanas, meses ou anos.
É algo que deve ser contínuo.
O emergir da humanidade na Comunidade Maior será bem difícil por causa da Intervenção. Irá
exigir que uma consciência mais elevada seja cultivada, protegida e mantida em um número
suficiente de pessoas. Vai exigir um nível maior de discernimento e discrição, um cuidado maior
sobre com quem você se associa e o que você comunica. Vai exigir uma conscientização e
sensibilidade maiores ao mundo e àquelas forças que estão agora no mundo lançando uma
influência sobre a humanidade.

Desenvolver essa conscientização e essa sensibilidade, e estabelecer uma integridade e
relacionamentos que representam essa integridade são coisas absolutamente fundamentais para o
sucesso. É isso que vai manter o Conhecimento vivo no mundo. É isso que vai desenvolver a
liberdade e mantê-la viva no mundo. É isso que vai manter a humanidade intacta. Pois uma vez
que vocês tenham perdido a sua integridade e a sua liberdade, é muito difícil reconquistá-las.
Muito difícil. Mesmo quando as pessoas sacrificaram a sua integridade por relacionamentos, por
dinheiro ou por vantagens, mesmo sob essas circunstâncias mais normais, é muito difícil
reconquistá-la. Você tem que montar um tremendo esforço e assumir riscos. É mais fácil então,
se manter longe de problemas do que sair deles. Você não vai querer se tornar um prisioneiro em
seu próprio mundo. Você não vai querer se tornar um prisioneiro em sua própria mente. Você
não quer se tornar um prisioneiro de ninguém ou de nada mais.
Se vocês pudessem ter uma perspectiva da Comunidade Maior nesses assuntos, vocês iriam
reconhecer que embora a humanidade tenha grandes dificuldades e sérias fraquezas, ela ainda é
relativamente livre no universo. É claro, vivendo na superfície do seu mundo em isolamento,
vocês não podem ver isso porque vocês não tem a perspectiva. É por isso que os Relatórios dos
Aliados são tão valiosos, porque eles lhe dão uma perspectiva que vocês mesmos não poderiam
ter de outra maneira. Como vocês poderiam se comparar com o resto da vida no universo? Como
vocês poderiam entender o valor da sua liberdade se vocês não pudessem ver que uma liberdade
como essa é rara e deve ser bem protegida na Comunidade Maior?
É por isso que os Aliados provêm uma perspectiva maior. Contudo algumas pessoas irão
reclamar, “Bem, eles não nos dão respostas. Eles não nos dizem datas, fatos, números e
localizações”. Não é isso que é importante. É o entendimento, a perspectiva, a consciência mais
elevada que são criticamente importantes. Quem se importa de onde vêm os Aliados? Os nomes
dos seus mundos não fariam sentido para vocês. Vocês não poderão ir lá por muito tempo!
Certamente não em seu tempo de vida. Os Aliados estão provendo o que é importante para vocês
saberem sobre a Comunidade Maior e sobre a Intervenção. Eles estão lhes dizendo quem está
aqui, porque eles estão aqui e o que eles estão fazendo. Eles estão apontando o caminho para o
que deve ser feito para neutralizar essa Intervenção, que inclui o desenvolvimento de uma
conscientização da Comunidade Maior e uma consciência mais elevada.
Esse desenvolvimento deve ser enfatizado sempre. É tão importante e vital, do contrário as
pessoas irão perder o essencial de toda a questão. Elas irão só supor que isso é meramente alguma
coisa fenomenal que provavelmente não é verdade mesmo. Alguns vão dizer, “Esses Aliados nem
dizem os seus nomes ou como chegaram aqui”. Isso é estupidez! Se Deus envia um emissário,
você nega o emissário porque ele não responde perguntas triviais? Deus enviou os Aliados aqui
para ajudar a instruir a humanidade e para alertar a humanidade sobre os graves riscos que ela
enfrenta nesse momento. Isso será negado porque alguma informação trivial não foi dada?
É por isso que o desenvolvimento de uma conscientização da Comunidade Maior é tão
importante e vital agora. É por isso que uma consciência mais elevada deve ser promovida e
preservada. É por isso que você mantém o Conhecimento vivo no mundo. É isso que deve ser
apoiado e honrado nesse grande momento decisivo.
Honre esse material. Reconheça ele como sendo um presente da Graça. Responda à ele. Tenha a
coragem de fazer isso. Resista a pacificação. Resista a influência de se tornar apático e insensível

ao seu próprio Conhecimento. Resista a tentação de se dedicar à sua própria felicidade acima de
todo o resto. Resista a tentação de atacar as pessoas de outras fés, culturas ou nações. Resista a
Intervenção através da conscientização, através de campanha, através de entendimento. Promova
a cooperação, unidade e integridade da humanidade.

O Terceiro Comentário

Entendendo a Intervenção
Os Relatórios dos Aliados da Humanidade irão levantar muitas questões. Isso é bom porque essas
questões devem ser perguntadas e consideradas. Não é meramente que respostas tenham que ser
dadas prontamente, mas que as questões sejam consideradas profundamente e que aqueles que as
fazem pensem por si mesmos o que possivelmente sejam as respostas.
Se a humanidade jamais for se tornar forte e auto-determinada dentro da Comunidade Maior,
então ela deve ter mais pessoas que possam pensar independentemente e criticamente, e que
possam considerar profundamente as coisas.
Os Aliados em si permanecerão misteriosos. Para algumas pessoas, isso será difícil, mas deve ser
dessa maneira, porque na verdade os Aliados estão espionando a Intervenção, e para os Aliados
se protegerem eles devem permanecer escondidos.
Os Aliados em si não vão divulgar muitas informações sobre a origem deles, as identidades deles,
e assim por diante. Eles afirmam que essas informações não fariam sentido para as pessoas, mas
realmente a razão maior para isso é que os Aliados querem manter o anonimato deles. Esse
anonimato protege eles e as fontes deles.
A princípio talvez seja difícil aceitar essas coisas porque as pessoas não entendem as dificuldades
da vida na Comunidade Maior. Elas não entendem como o Conhecimento deve ser transmitido
de uma raça para outra, particularmente quando há uma situação como uma Intervenção a
caminho. De certo modo de falar, a humanidade está sob cerco, embora talvez essa palavra
pareça forte demais porque as atividades dos “visitantes” parecem tão sutis e evasivas. Mas dado
os resultados dessa Intervenção, a palavra “cerco” aqui é realmente apropriada. Se você tentar
ajudar outra nação que está sob cerco e você quiser se manter oculto, então você tem que
proteger a si e às suas fontes, e comunicar-se de tal maneira que a mensagem possa ser entregue
efetivamente com um mínimo de risco da informação ser destruída ou corrompida de alguma
maneira.
É por isso que a mensagem está sendo dada à uma pessoa. Se ela fosse dada à muitas pessoas,
talvez elas pudessem interpretá-la mal, e elas teriam versões diferentes daquilo que receberam, e
elas iriam lutar umas com as outras, e a mensagem em si seria perdida ou corrompida. Desde que
uma única pessoa possa continuar a receber a informação, e se ele tiver o mínimo de suporte ao
redor dele, então essa é a melhor proteção contra o surgimento de má-interpretação e conflito.
Como essa é uma informação que a humanidade não tem como obter por si só, ela deve ser
entregue por aqueles na Comunidade Maior que estão tentando lhes ajudar e que estão
preocupados com a sua liberdade no futuro.
Como pode a humanidade, por si só, entender a complexidade das relações na Comunidade
Maior? Isso não é possível. E se qualquer tentativa fosse feita para se explicar essas coisas, bem,
isso iria parecer fantástico, e as pessoas não teriam nenhum jeito de verificar por si mesmas, a
menos é claro elas fossem fortes com o Conhecimento.

Portanto, os Aliados permanecerão misteriosos. Algumas pessoas entenderão isso. Algumas
pessoas não entenderão isso. Os Aliados não podem revelar muito sobre a própria história deles
além daquilo que eles já lhes disseram nos Relatórios. Algumas pessoas podem aceitar isso.
Outras ficarão desconfiadas. Mas na verdade o que estamos falando aqui é de discrição. Você não
revela tudo para as pessoas logo no início, quando elas mal podem entender ou aceitar as suas
ofertas iniciais. As primeiras questões delas devem seguir sem respostas porque elas ainda não
tem o mínimo de confiança no contato delas, e elas não tem o mínimo de confiança no próprio
Conhecimento delas, a Inteligência Espiritual dentro delas, para poderem discernir o que é
verdadeiro daquilo que não é verdadeiro.
Como existe tão pouca honestidade no mundo, o que é verdadeiramente honesto será objeto de
desconfiança e será considerado desonesto, especialmente por aqueles que, eles mesmos, são
desonestos. É de fato, muito difícil apresentar algo puro ao mundo sem isso ser corrompido ou
comprometido, mesmo no início. A pessoa escolhida para receber essas mensagens é escolhida
porque ele não tem uma posição no mundo, porque ele não tem posição social e porque ele foi
bem preparado para isso. Sim, ele terá perguntas, e ele tem. Sim, ele terá medo de certas coisas, e
ele tem. Mas desde que ele possa receber a mensagem e possa apresentá-la em uma forma pura,
ele entendendo a mensagem totalmente ou não, isso é o que importa. Como a mensagem está em
uma forma pura e não se conforma com as expectativas, preferências ou crenças das pessoas, no
início nem todo mundo poderá compreendê-la. E haverá muita discussão e muita desconfiança, e
muitos medos serão projetados sobre ela, particularmente por pessoas cujo entendimento prévio
seja desafiado de qualquer maneira por essa nova revelação.
Obviamente, as pessoas iriam querer que os Aliados fossem muitas coisas. Elas iriam querer que
os Aliados fossem salvadores. Elas iriam querer que os Aliados fossem resgatadores. Elas iriam
querer que os Aliados intervissem e prevenissem que qualquer outra força da Comunidade Maior
tivesse acesso ao seu mundo. E as pessoas sentirão, talvez, como se elas tivessem sido traídas ou
decepcionadas porque os Aliados não estão aqui para proteger a humanidade. Mas pense sobre
isso. Se os Aliados estivessem aqui para proteger a humanidade, eles teriam que continuar a
proteger a humanidade, o que iria exigir com que eles, na realidade, tomassem controle do seu
mundo. Todos os governos em seu mundo teriam então que ser coordenados com as atividades
dos Aliados. Isso então levaria à perda da sua liberdade, mesmo a perda da liberdade para um
amigo.
Não é o propósito dos Aliados passar por cima da autoridade humana. Não é o propósito deles
mudar governos ou alianças entre as nações. O propósito deles é somente observar a Intervenção
e entregar os comentários deles. Se vocês quiserem que alguém salve vocês, vocês terão que lhes
dar o poder para fazer isso. Os Aliados não aceitarão isso. E mesmo se eles montassem uma força
necessária para ejetar os visitantes que estão interferindo nos assuntos humanos, para terminar a
Intervenção, bem, vocês teriam guerra em suas fronteiras. E mesmo os mundos de origem dos
Aliados seriam ameaçados porque eles estão aqui sem qualquer permissão oficial de outros
mundos ou de uniões de comércio ou de qualquer coisa desse tipo. O que estamos querendo
dizer com isso é que os Aliados realmente não deveriam estar aqui fazendo o que eles estão
fazendo. Se você pensar sobre isso, você entenderá. Mesmo em seu mundo, os seus governos têm
agentes secretos tentando conseguir informações, tentando intervir de certas maneiras, seja para
o bem ou para o mal.

A única coisa que vai salvar a humanidade é a própria humanidade. E para isso ser possível, a
humanidade deve ter um entendimento maior e deve ter uma abordagem muito sóbria e objetiva
com respeito à vida no universo. Do jeito como é agora, de modo geral, a maioria das pessoas
têm uma visão muito romântica da vida no universo. Elas estão deslumbradas pela tecnologia e
elas querem mais. Elas pensam que o “contato” irá trazer benefícios incalculáveis para elas. Elas
acham que nações avançadas irão ensinar a humanidade a como viver em paz, como manter o
meio-ambiente e como elevar o padrão de vida para as pessoas em todos os lugares.
Pense sobre isso. Isso é possível? Você acha que as pessoas querem que a vida delas seja mudada e
controlada por forças desconhecidas? Os visitantes podem prometer essas coisas porque isso
alimenta diretamente as expectativas e os desejos das pessoas. Os visitantes dizem às pessoas,
“Ah, é claro, nós lhes daremos paz e tranquilidade. Nós não temos guerras”. Você quer entregar a
autoridade da sua vida e ter a sua vida e circunstâncias completamente controladas por uma
mera promessa de maior tecnologia ou por uma promessa de paz e tranquilidade no mundo?
Existe paz na prisão porque todos são controlados. Mas isso é realmente paz? Ou é simplesmente
a repressão de guerra?
E daí existem pessoas no mundo cujas posições financeiras serão ameaçadas pela Intervenção, e
elas irão ou resistir a Intervenção para proteger a sua riqueza e seus privilégios, ou elas irão tentar
se unir com a Intervenção para o seu próprio benefício. A união delas com a Intervenção
representa um cenário muito perigoso, e é preciso ser bem sóbrio e objetivo para lidar com ele
efetivamente.
Muitas pessoas simplesmente entrarão em negação e dirão, “Bem, isso não pode ser verdade! Não
acredito nisso. Civilizações avançadas não se comportam assim. E se elas estão aqui, elas podem
nos ajudar, e nós deveríamos recebê-las!”
E é claro, existem muitas pessoas que simplesmente não podem sequer considerar essas coisas
porque a realidade da Intervenção está totalmente além do alcance de compreensão delas. Vida
no universo? Bem, tudo bem, talvez nos confins da galáxia, mas não aqui!
E daí haverá pessoas que vão dizer, “Ah, esses Aliados estão certos! Nós temos que nos defender!
Construamos bunkers e vamos morar no subterrâneo e armazenar armas e suspeitar de tudo e de
todos”.
Então, é possível que os Relatórios dos Aliados possam criar alguma histeria. É certo que haverá
negação. É certo que eles serão condenados e atacados por pessoas de muitos pontos de vista.
Mas esse é o risco que deve se correr quando uma mensagem vital é entregue, em seu mundo ou
em qualquer mundo.
Pode a verdade ser recebida aqui sem ansiedade e condenação? Bem, olhe para a história dos
grandes Professores Espirituais que se foram à público com as suas mensagens. Isso lhe dá uma
demonstração muito boa. Algumas poucas pessoas são alcançadas, e muitas ficam indignadas.
Haverá indignação a cerca dos Relatórios dos Aliados, mas poucas pessoas serão alcançadas, e
elas poderão alcançar outras pessoas. E ao longo do tempo, um novo entendimento e
conscientização irão lentamente encontrar um lugar dentro da consciência humana. Essa
conscientização é vitalmente importante, porque a humanidade está grandemente despreparada
para a Comunidade Maior, tão despreparada de fato, que a situação se tornou bastante

desesperada. Algo tem que ser feito senão a humanidade entregará as chaves do Reino
livremente, abertamente, questionando muito pouco.
Olhe para a história dos povos em seu mundo, os povos nativos do mundo, aqueles que
simplesmente se conformaram dizendo, “Ah sim, tudo bem. Bem-vindos. Venham. Nós vamos
viver aqui e vocês podem viver ali, e tudo dará certo”. Olhe o que aconteceu ali. Esse novo
cenário é realmente muito diferente? É uma situação muito difícil ser a raça que é descoberta, ser
os nativos de um novo mundo, sendo visitados por outros que buscam os valores, a riqueza e as
oportunidades do novo mundo. Tal é a situação na qual a humanidade se encontra agora.
Contudo, é isso uma grande tragédia? Isso pode se tornar uma grande tragédia, dependendo de
como as pessoas respondam. No entanto, isso também é uma grande oportunidade, porque a
presença de forças da Comunidade Maior intervindo nos assuntos humanos na verdade é a única
grande chance para a humanidade se unir e para se tornar forte em sua própria defesa. Precisa-se
algo dessa magnitude para superar as animosidades e histórias tribais entre as culturas. Precisa-se
de algo maior, um problema maior, para unir as pessoas.
É como estar numa casa pegando fogo. Se as pessoas em uma sala não falam com as pessoas em
outra sala, e as pessoas no andar de cima odeiam as pessoas do andar de baixo, e a casa está
pegando fogo, bem, ou vocês ajudam uns aos outros ou vocês perecem! O mundo é como uma
casa pegando fogo. Está pegando fogo através da degradação do meio-ambiente e através dos
conflitos crescentes entre as nações e culturas. Mas o fogo maior no mundo é a presença dos
visitantes. O fogo maior é a Intervenção.
A humanidade pode lidar com esses outros problemas embora ela não tenha feito isso de forma
suficiente ainda. Mas pode ela lidar com a presença daqueles de fora do mundo, que possuem
habilidades que a humanidade ainda não cultivou? Você pode limpar o seu próprio quintal. Você
pode mudar a estrutura dos governos. Você pode, com grande dificuldade e lentamente, trazer
uma maior justiça para o mundo, e de fato isso deve ser feito. Mas vocês conseguem lidar com a
realidade de vida inteligente de fora do seu mundo, sem romance, sem expectativas esperançosas,
sem cobiça? Vocês conseguem lidar com isso de forma objetiva e honesta? Vocês conseguem
dizer aos visitantes, “Tudo bem, se você estão aqui, então vocês tem que revelar a si mesmos e
tem que revelar as suas intenções, e nós determinaremos se vocês tem o direito de estar aqui ou
não!”
Assim como os Aliados descrevem nos Relatórios, a humanidade não deveria deixar nenhuma
raça estrangeira pisar em seu solo sem permissão da população. Obviamente, sob as
circunstâncias atuais, essa permissão nunca foi solicitada e nunca foi concedida. É por isso que
isso é uma Intervenção e não uma visitação. Visitantes são bem recebidos. Eles pediram
permissão para visitar. Eles estão aqui em uma visita, com a permissão daqueles sendo visitados.
Mas uma Intervenção não tem essa permissão. Ela é forçada sobre vocês. Algumas pessoas
podem dizer, “Talvez os visitantes pediram permissão e foi negada pelos governos do mundo”.
Bem, mesmo se esse fosse o caso, os visitantes deveriam estar de saída e não deveriam estar aqui.
Mesmo se os governos do mundo fizeram um erro em não receber a visitação, então os visitantes
não deveriam estar aqui – a menos que eles tenham vindo para conquistar e intervir com esse
propósito.

Por que mais eles estariam aqui, se envolvendo tanto nos assuntos humanos, tendo um interesse
tão grande na fisiologia, psicologia e religião humana? Vocês acham que eles não têm essas coisas
e que é por isso que eles estão visitando? Vocês acham que eles irão roubar os livros da sua
biblioteca? Eles podem obter todas essas informações simplesmente sendo observadores e
coletando todos os seus dados, informações, transmissões, e assim por diante. Eles não
precisariam estar aqui interferindo nos assuntos humanos para aprender sobre vocês. Algumas
pessoas pensam, “Bem, eles precisam das nossas capacidades reprodutivas. Ou eles precisam da
nossa espiritualidade. Ou eles precisam das nossas emoções. Ou eles precisam da nossa religião”.
Isso é tudo uma tolice. Isso é fechar os olhos para o óbvio.
Por que as nações intervêm umas com as outras? Pense sobre isso. Não é diferente na
Comunidade Maior. O óbvio foge às pessoas. As pessoas querem pensar sobre isso de outras
maneiras porque é mais fácil para se lidar. Pelo amor de Deus, sim! Algumas pessoas dizem, “Ah,
eles estão aqui porque eles precisam da nossa ajuda! Eles precisam dos nossos suprimentos de
sangue. Ou eles precisam da nossa religião e nós ajudaremos eles e nós nos sentiremos tão bem
sobre nós mesmos e eles ficarão muito gratos”.
Algumas pessoas pensam “Bem, eles estão aqui para nos trazer novas tecnologias e nos ajudar a
acabar com a poluição”. Você acha que as pessoas e os governos usariam essa nova tecnologia de
tal maneira? Nações no mundo iriam pisar em cima umas das outras para ter essa nova
tecnologia para terem superioridade e força, porque as nações estão competindo umas com as
outras.
Algumas pessoas dizem, “Bem, eles estão aqui porque eles querem nos estudar”. Por que eles
iriam querer estudar vocês? Eles poderiam estudar vocês recebendo as suas transmissões, que
estão sendo projetadas para fora no espaço. As suas informações são muito acessíveis. Eles não
precisam estar aqui para estudar vocês. E por que eles iriam querer estudar vocês, de qualquer
forma? Por que tanto tempo e esforço seria gasto em estudar os seres humanos? Vocês acham
que isso é um projeto de ciências? Vocês acham que isso é uma exploração cultural? As pessoas
acham que a humanidade é tão fascinante, tão maravilhosa e tão notável que outras raças iriam
gastar tanto tempo assim estudando vocês?
Na Comunidade Maior a única razão pela qual as raças são estudadas é por vantagens
econômicas ou políticas. E essas raças são estudadas sem a permissão delas. Vocês iriam querer
que alguém falasse “Nós gostaríamos de estudar vocês. Vocês seriam o nosso experimento de
laboratório pelo resto da sua vida? Nós tentaremos não causar dano a vocês”. Vocês
concordariam com isso? Especialmente se vocês descobrissem que vocês estavam sendo usados
para que os seus investigadores tirassem vantagem de tudo que vocês são e de tudo que vocês
tem? Muitas pessoas pensam “Bem, os visitantes estão aqui para nos ajudar”, mas na realidade
eles estão aqui para ajudar a si mesmos. E as pessoas estão tornando muito fácil para eles fazerem
isso.
Daí vocês podem perguntar “Bem, por que mais pessoas não estão cientes disso?” A resposta para
isso é difícil porque ela lida com vários fatores diferentes. O primeiro é o condicionamento
cultural das pessoas e o condicionamento religioso que realmente não permitem a realidade de
vida inteligente no universo, talvez independentemente das suas opiniões liberais sobre o
assunto. Quando se vai fundo nisso, não existe lugar na consciência humana para a vida no

universo, a menos em um nível de forma primitiva de vida, é claro. Uma bactéria, tudo bem.
Uma raça inteligente intervindo nos assuntos humanos, não está tudo bem.
Os governos do mundo não vão revelar o que eles sabem porque eles não tem defesa. E as defesas
que eles possuem não podem ser usadas totalmente sem notificar o público, e eles não confiam
no público, as suas próprias populações, para apoiar tal esforço sem entrar em pânico. O governo
do seu país iria anunciar publicamente “Temos uma Intervenção acontecendo por parte de raças
de fora do mundo. Nós realmente não entendemos a tecnologia deles. Não estamos certos sobre
todas as atividades deles. E nós não temos defesas contra eles”?
As pessoas acham que elas deveriam ser comunicadas, mas a maioria das pessoas não poderiam
lidar com isso. Elas não poderiam assimilar isso. Elas iriam correr e tentar se esconder em algum
lugar. Elas iriam pensar que o fim do mundo está próximo.
Existem pessoas que estão cientes da Intervenção mas dizem “Bem, precisamos ser muito
cuidadosos para não chegar a nenhuma conclusão prematura nisso. Quer dizer, nós temos que
reunir mais fatos. Precisamos de mais evidências”. Sério? Para o quê? Você não consegue ver isso
e saber o que realmente é? Você vai gastar o resto da sua vida montando isso com pecinhas
minúsculas? Isso não é um experimento científico. Isso é a interação entre formas de vida!
Se você fosse diagnosticado com uma doença séria, você iria querer se tornar parte de um
experimento de laboratório? Ou você iria querer ser curado? Você provavelmente iria querer que
um caminho para a cura fosse estabelecido assim que possível, e se você fosse sincero sobre se
aliviar da sua doença você iria lhe dar toda a sua atenção. Mas certas pessoas tratam a
Intervenção como se ela fosse um experimento científico, e elas levarão um tempo muito longo
para montar tudo peça por peça, e elas não querem estar erradas. Enquanto isso, o mundo delas
está sendo enfraquecido bem debaixo dos seus pés. Elas não sabem e não vêem, e não querem
chegar a essas conclusões porque parecem não-científicas, e parecem chocantes, e onde está a
prova? E o que é a prova? Quanto você precisa ver até se tornar claro? Dada a natureza
clandestina da Intervenção, bem, não tem muita coisa sendo mostrada para as pessoas. Não à luz
do dia, de qualquer forma.
Então, tentando ser científico você monta as peças e você está no caminho de buscar a verdade, e
você não consegue a verdade, e você não conseguiu a verdade, e você não conseguirá a verdade. E
você fica ambivalente sobre conseguir a verdade porque se você realmente ver o que é isso, bem,
o seu experimento científico está acabado. E agora você realmente tem que agir! Você realmente
deve fazer alguma coisa! E os seus colegas olharão para você como você sendo louco, como você
tendo perdido a cabeça, como você tendo perdido a sua razão e objetividade e tendo assumido
uma posição louca e ultrajante. Então, por mais que a verdade seja buscada, pelo menos em
teoria, ela é negada e ninguém quer correr o risco de saber coisa alguma. A propósito, essa é uma
coisa muito difícil de se aceitar como fato. Nós entendemos isso. Isso pode ser a coisa mais difícil
que você já teve que aceitar, além da sua própria mortalidade.
Nós não esperamos que as pessoas simplesmente aceitem isso de primeira. Mas nós precisamos
endereçar essas tendências, crenças e atitudes que impedem as pessoas de saberem isso em
qualquer momento. É melhor não esperar pela prova porque daí será tarde demais. Naquela
altura haverá muito pouco que poderá ser feito a respeito.

Então as pessoas dirão “Bem, os visitantes realmente tomaram o controle de tudo agora. Acho
que isso significa que é por isso que eles estão aqui!”. E o que vocês fazem, então? Protestar?
Enviar cartas para o seu senador? Reclamar para os seus amigos? Essa é uma situação muito séria.
As pessoas devem correr riscos aqui para ver e para saber. Mas mesmo ao correr riscos, vocês
precisam de um pouco de ajuda porque vocês não podem ver o que está além das suas fronteiras.
Poderiam os povos nativos americanos entender as complexidades e a competição entre as
nações européias? Não, eles não poderiam. Não sem ajuda de uma fonte mais misteriosa. E de
fato, naquela época, a Presença Angélica estava ativa tentando avisar os povos das Américas que
mudanças grandes e trágicas estavam vindo. Mas assim como vocês, os nativos não podiam
responder porque isso estava fora da esfera de visão de mundo deles. Não se encaixava nas
crenças e entendimento deles, e então tais revelações, ao grau que elas puderam ser tornadas
públicas às pessoas, foram amplamente rejeitadas ou ignoradas. Você pensa que a Presença
Angélica só olhou para o outro lado e deixou os povos nativos americanos serem destruídos?
As pessoas querem que as coisas dêem certo. Elas querem estar confortáveis. E então elas não
olham, e se elas olham, elas não enxergam, e se elas enxergam, elas não compreendem por causa
daquilo que elas querem. As pessoas não querem guerras, e como resultado, elas negam a guerra
até que a guerra as atinja repentinamente. Ao invés de erradicar o conflito logo no início, assim
que a fagulha é acesa, elas esperam até que o fogo as alcance, e daí elas falam “Ah, nós temos que
parar isso!”
As pessoas perguntam, “Bem, o que realmente podemos fazer?” Existe muito que vocês podem
realmente fazer. Vocês devem começar com a conscientização. Vocês devem ter um
entendimento sobre o que vocês estão lidando. Vocês não devem permitir nenhuma força
alienígena colocar o pé no solo desse mundo sem a permissão expressa do povo do seu mundo.
Vocês tem esses direitos. Vocês devem exercê-los.
Aqui é necessário tomar uma visão muito prosaica sobre a vida no universo. Olhem para as
estrelas. Elas são físicas. Isso que vocês estão olhando não é o Céu. Isso não é o seu estado
celestial. Todos no universo, vivendo em vida física, devem lidar com os rigores da vida física –
sobrevivência, competição, dificuldades, privação. A tecnologia não acaba com esses requisitos e
essas dificuldades. De fato, ela pode tornar as coisas ainda mais complicadas. Ela soluciona
alguns problemas e cria outros.
Vocês devem ter uma visão adulta sobre a vida no universo. Se vocês tiverem uma visão
adolescente, vocês não entenderão. E a sua falta de compreensão poderia ser verdadeiramente
trágica. A conscientização deve ser estabelecida. Esse é o propósito dos Relatórios dos Aliados da
Humanidade – estabelecer a conscientização, não responder a cada pergunta, não lhes dar um
entendimento completo, mas lhes dar uma conscientização. Obter uma conscientização é ser
alertado sobre algo. Não quer dizer que todas as suas perguntas a respeito daquilo são
respondidas ou sequer endereçadas. Mas isso significa que vocês estão conscientes sobre algo.
A mensagem dos Aliados é muito simples e muito curta, e de muitas maneiras é muito geral
porque ela está aqui para despertar conscientização e para corrigir a má compreensão. Esse é o
propósito dela. Além dessa conscientização, deve haver um desenvolvimento em entendimento
espiritual, uma conscientização sobre o Ambiente Mental e a disposição de estabelecer uma
cooperação maior entre as nações e as culturas.

Esse é um problema mundial. Não é um problema para americanos ou britânicos ou chineses. É
um fenômeno mundial. A Intervenção não valoriza uma raça mais do que a outra, exceto na
medida em que uma raça possa ajudar a alcançar as intenções daqueles que estão intervindo.
Nisso, existe muita ênfase nos Estados Unidos porque essa é a nação mais poderosa e influente.
Mas isso é um fenômeno mundial.
Vocês estão sendo desafiados como seres humanos. O seu direito de estar aqui, o seu direito se
serem livres e auto-determinados no universo, está sendo desafiado. Aqueles que estão
intervindo nos assuntos humanos acreditam que vocês não podem governar a si mesmos e que
vocês destruirão o mundo, e daí eles acham que intervir é o direito e o privilégio deles. A atitude
deles é, “Bem, esses seres humanos! Olhe para eles! Eles são como animais! Nós vamos trazer
ordem e estrutura aqui”. E algumas pessoas vão pensar “Ah, isso é maravilhoso! Finalmente
teremos ordem e estrutura”.
Você realmente quer ordem e estrutura impostos sobre vocês dessa maneira e nesse grau? Essa
não é a maneira na qual a humanidade vai avançar ou se tornar elevada. Essa não é a maneira na
qual a humanidade vai estabelecer cooperação e paz dentro do mundo. Vocês querem ser
ocupados? Porque é isso que vocês estão enfrentando. Uma ocupação vasta e global. E muitas
pessoas vão dizer “Bem, simplesmente não posso lidar com isso. Tenho outros problemas”. Nós
dizemos “Quais outros problemas você tem que são mais importantes do que isso?” Sim, todo
mundo tem outras coisas na vida com as quais se precisa lidar e resolver, mas não em prejuízo
dessa conscientização. Essa é a conscientização mais importante que alguém pode ter na vida,
nesse mundo, nessa época.
Então você começa com a conscientização, e então você começa a estudar e aprender coisas sobre
a vida no universo. E onde você pode aprender isso? Na universidade? Na igreja? Com os seus
pais? Com os seus amigos? Com o jornal? Ou uma revista? O que lhes ensina sobre a vida no
universo, em parte pode ser aprendido a partir da história humana. O entendimento de como o
mundo evoluiu, e as forças que o moldaram, e como as nações interagiram umas com as outras
irá lhes ensinar muita coisa sobre a vida no universo, porque ela não é diferente. Ela só está
acontecendo em uma escala muito maior, com muito mais influências e participantes diferentes.
Vocês precisam de uma visão muito sóbria sobre a vida inteligente no universo. E vocês devem
compreender, ao contrário do que se acredita por muitos hoje, que a tecnologia não salvará
vocês. Ela só mudará vocês. A tecnologia não salvou nenhuma raça no universo. Ela só as mudou.
Sim, existem nações que podem oprimir e dominar outras devido à tecnologia. Mas essas nações
invasoras mudaram-se a si próprias pela tecnologia. Na verdade a tecnologia o torna vulnerável
na Comunidade Maior. Se você tem uma tecnologia que ninguém mais tem, bem, agora todo
mundo quer o que você tem. E como você vai defender o que você tem, como você vai proteger o
que você tem? É um problema que as pessoas muito ricas enfrentam, mesmo em seu mundo.
Como elas vão proteger a riqueza e o privilégio delas? Isso muda totalmente a vida delas, os seus
amigos, as suas prioridades, e de fato pode tornar a vida delas verdadeiramente miserável, e
frequentemente é isso que acontece.
A melhor posição na Comunidade Maior é ser auto-suficiente, independente e extremamente
discreto. Isso é sabedoria em uma escala maior. No entanto vocês podem entender, a partir da
cultura humana e da própria história de vocês, como isso pode ser verdade e porque isso é

verdade. A pessoa que acabou de ganhar um milhão de dólares sai contando para todo mundo?
Bem, se ela fizer isso as coisas vão mudar. Discrição, discernimento. Muito importantes. Mais
importantes do que nunca.
Portanto, muita coisa pode ser aprendida a partir da própria história de vocês. Vocês tomam
uma visão objetiva aqui e dizem “Bem, isso é o que acontece quando nações com capacidades
diferentes interagem”.
Contudo muitas pessoas ainda pensam, “Isso é o destino manifestado. Deve ser dessa maneira. É
assim que acontece. E não pode-se mudar. E teria acontecido dessa forma de qualquer jeito”. Isso
é ridículo! Poderia ter acontecido de muitas maneiras diferentes. Poderia ter seguido para muitos
caminhos diferentes. A história não tinha que ser da forma que foi. E existem outras pessoas no
mundo que pensam “Bem, seja o que acontecer, é a coisa certa a acontecer”. Isso é ainda mais
ridículo.
No entanto, ao passo que muito pode ser aprendido estudando-se a história, a cultura e a
psicologia humana, deve haver novas informações também, uma nova perspectiva. Não é
simplesmente de novas informações que vocês precisam, tanto quanto de uma perspectiva maior.
Se vocês olharem para as coisas da mesma maneira que vocês sempre olharam, vocês verão o que
vocês sempre viram. E nada de novo será revelado. Então para se ter um novo entendimento,
uma nova revelação, precisa-se de uma perspectiva diferente. De outra maneira, a mente
simplesmente protege aquilo no qual ela já acredita e afasta ou repele tudo que desafia aquilo.
Uma nova perspectiva espiritual e um entendimento de espiritualidade no universo está sendo
provido através do Ensinamento da Espiritualidade da Comunidade Maior. Ao invés de receber
essa dádiva do Criador, algumas pessoas podem dizer “Bem, isso tudo está vindo de uma pessoa.
Ele vai se tornar tão rico e poderoso!” Ha! Na verdade nós esperamos que ele não seja destruído.
É uma bênção ter tudo isso dado ao mundo por meio de você? É realmente uma bênção ser
difamado e condenado ou até mesmo deificado pelas pessoas? Nós pensamos que aceitar tal
responsabilidade é um grande fardo e um grande sacrifício. A melhor coisa que você pode
esperar é anonimato, mas você não o terá porque mais cedo ou mais tarde as pessoas descobrirão.
“Bem, essa pessoa realmente diz que ele tem algo que mais ninguém tem”, e daí todo mundo
enlouquece com isso. “Como alguém pode dizer isso! Quem ele pensa que é! Ele deve estar
dançando com o diabo! E se ele estiver dançando com os Anjos, bem, por que ele pode ser o
único e eu não?” É difícil ser um mensageiro, você entende?
No entanto alguém tem que fazê-lo. E uma pessoa precisa de grande assistência ou isso não pode
ser feito. Ela deve ter grande autoconfiança, grande confiança no Criador e grande discernimento
para saber se ela está sendo guiada corretamente ou incorretamente. Certamente, qualquer um
que está protegendo o seu dinheiro ou posição social não poderia estar em tal posição sem
grande conflito pessoal.
Portanto, novas informações são necessárias aqui, uma nova perspectiva, uma perspectiva da
Comunidade Maior. Vocês tem que começar a pensar como alguém que vive em uma
Comunidade Maior e não simplesmente alguém que vive em um bairro ou em uma cidade. A
perspectiva pode ser aprendida. E quando você ganha uma nova perspectiva, particularmente
uma perspectiva maior como essa, bem, você pode ver e saber coisas que simplesmente não eram

óbvias antes. E essas coisas não serão baseadas em especulação mas sim em uma observação
clara.
Em algum ponto você dirá “Bem, é claro que ninguém deveria estar nos visitando sem a nossa
permissão!” Isso se torna óbvio. Nesse momento, as pessoas nunca nem sequer pensam em fazer
essa pergunta. “Bem, eu não sei...” Em algum ponto, você se torna consciente de que as raças
avançadas espiritualmente não saem por aí intervindo nos mundos dos outros. Elas podem
enviar mensagens através de observadores, como os Aliados da Humanidade, mas elas não
intervêem. Os avançados espiritualmente no universo não fazem isso, independentemente das
culturas, mundos, temperamentos e naturezas deles, porque isso é sabedoria e a sabedoria é
universal. Então só porque alguém pode voar em uma nave espacial e chegar aqui rapidamente,
relativamente falando, pensar que eles são avançados espiritualmente, bem, isso é ignorância.
Então quando vocês ganham uma perspectiva da Comunidade Maior, vocês percebem que os
Sábios não intervêem. Os Sábios não vêm aqui e mudam tudo.
Existem circunstâncias onde material genético é dado a uma raça em evolução, mas não é isso
que está ocorrendo no mundo nessa época, nós podemos lhes garantir. A humanidade tem tudo
que precisa para ser bem-sucedida. Ela não precisa de tecnologia avançada. Ela não precisa de
material genético alienígena. Qualquer um que tenta lhes dizer o contrário, ou é parte da
Intervenção ou está apoiando-a inconscientemente.
A humanidade precisa de uma nova perspectiva. Mas dentro de vocês, e dentro da raça humana,
está a semente do Conhecimento, a sua Mente Espiritual. Esse Conhecimento é antigo e tem
estado com vocês por todo o tempo. Se vocês puderem descobrí-lo, ele revelará a vocês o que
vocês precisam saber e o que vocês precisam fazer. Todos que são nascidos no mundo hoje,
nascem com o potencial para entender a Comunidade Maior porque esse é o tempo no qual a
humanidade ganha contato com a vida no universo, a qual chamamos de Comunidade Maior.
Esse entendimento já está em vocês.
Se qualquer raça alienígena lhes disser, “Bem, nós estamos aqui para melhorar o seu código
genético”, vocês não devem acreditar nisso. Não é verdade. Se vocês realmente querem ser um
animal de laboratório, se vocês realmente querem estar sujeitos a uma ocupação, se vocês pensam
que é isso o que significa ter contato com a vida no universo, então o que vai mudar a mente de
vocês? Experimentar a ocupação e acordar um dia e dizer “Meu Deus! Não sou mais uma pessoa
livre e não há nada que eu possa fazer a respeito”? É audacioso demais dizer que esse é o
problema mais importante no mundo e que Deus deu uma resposta e que a resposta foi dada em
um ensinamento?
É audacioso demais dizer que esse é o problema mais importante no mundo e que Deus deu uma
resposta, e que a resposta está sendo dada através de uma pessoa? De que outra forma a resposta
seria dada? Seria dada para cem pessoas? Se fosse assim a mensagem nunca passaria delas.
Quando Jesus veio, haviam cem Jesus, todos competindo entre si? “Bem, o meu Jesus é o Jesus
real, mas o seu não é!” Não é assim que as revelações são trazidas ao mundo porque isso não
funciona.
Nós estamos além do mundo. Nós somos os Anjos. Então podemos dizer coisas audaciosas e daí
podemos ir para outro lugar. Nós não temos que lidar com as repercussões. Nós somente

entregamos a mensagem e as pessoas ou enlouquecem com ela ou se tornam iluminadas por ela.
Mas nós estamos em outro lugar. Não nos afeta.
No entanto, para o mensageiro, é outra história. Ele tem que enfrentar toda a reação que vai
ocorrer. Não é um trabalho fácil. Esteja contente que você não recebeu esse trabalho. Mas
entenda que conforme a sua compreensão ocorre, você terá que promover essa conscientização
também. Você não terá a dificuldade que o mensageiro tem, mas você enfrentará todas as coisas
de que estamos falando. Você verá os efeitos da Intervenção. Você verá os efeitos do Programa de
Pacificação. Você verá o quão indiferentes as pessoas são, o quão críticas elas são e o quanto elas
estão em negação. E você verá toda a indignação delas, e toda a desconfiança delas, e todo o
medo delas, e toda a fuga delas. Será claro como o dia. E você entenderá então como a revelação
ocorre no mundo. Quando a mensagem tem que ser dada e não há tempo a perder, é assim que
ela ocorre. Essa é a dificuldade. Esse é o desafio.
Em última instância, o problema real não é com a Intervenção, embora isso seja um problema
real. O problema maior é a responsabilidade humana. A capacidade das pessoas em responder. A
falta de resposta. A resposta ignorante. A resposta negativa. Se as pessoas não puderem
responder, bem, o mundo será dado de presente.
Não existem muitos visitantes aqui no mundo. A quantidade deles não é tão grande. Mas o
trabalho deles está sendo facilitado devido ao consentimento humano e à ignorância humana.
Novamente, a resposta. A capacidade de responder. Responsabilidade. Se não houver
responsabilidade, bem, as pessoas não responderão, e a ocupação acontecerá, bem debaixo dos
seus pés. E as pessoas pensarão “Ah, bem, algo está acontecendo no mundo. As coisas estão
certamente mudando!” E parecerá estar tudo bem até elas descobrirem o que realmente é.
É por isso que nesse tempo uma mensagem urgente está sendo entregue. A conscientização é a
primeira coisa. Então vocês devem aprender sobre a vida na Comunidade Maior, o que vocês
podem fazer olhando para o seu próprio mundo objetivamente. Então vocês devem começar a
ganhar uma perspectiva da Comunidade Maior e aprender sobre a vida e a espiritualidade no
universo. Isso está sendo apresentado agora no ensinamento da Espiritualidade da Comunidade
Maior. Nem todos serão capazes de aprender esse ensinamento, mas um número suficiente de
pessoas em muitos lugares precisarão ter acesso à ele a fim de compreender o que está
acontecendo.
A humanidade poderia terminar a Intervenção amanhã se ela estivesse informada e consciente. A
humanidade poderia impedir uma Intervenção futura desse tipo se ela estivesse informada,
consciente e unida. As pessoas estão tão preocupadas consigo mesmas que as suas fronteiras
estão desprotegidas. Ah sim, elas tem fronteiras, entre si, fronteiras tremendas, muros e
resistência e hostilidade. Mas as suas fronteiras para o espaço estão desprotegidas. Vocês não tem
muros para impedir a entrada daquilo que vem de fora, porque vocês não pensam que existe um
lado de fora que pode entrar ou que vai entrar.
Esse então, é um tempo para coragem, confiança e honestidade. Tempo para uma avaliação
dentro de si. Leia os Relatórios dos Aliados e pergunte a si mesmo “O que realmente sei?” e não
“O que eu quero?” ou “O que eu prefiro?” ou “O que eu acredito?” mas sim “O que realmente sei
aqui? Isso está realmente acontecendo?” Consulte o Conhecimento dentro de si se você puder,
não as suas idéias ou os seus medos ou as suas crenças, mas algo mais profundo dentro de si. É ali

onde a confirmação real acontecerá. E será preciso uma grande coragem para perguntar isso
porque essa conscientização vai mudar a sua vida. Ela vai lhe libertar. E vai lhe dar direção. Mas
você deve estar disposto a ter essa mudança dentro de si. Essa é a revelação que acontece dentro
de cada pessoa. É muito resistida. Muito atrasada. Mas se ela puder acontecer, é a coisa mais
valiosa.
Nós enviamos as nossas bênçãos para vocês e lhes pedimos que recebam esse aconselhamento e o
considerem para si mesmos, porque vocês devem tomar a decisão final. Nós só podemos
informar. Não podemos controlar. A Presença dos Professores está com vocês.

Mensagem de Marshall Vian Summers
Como sendo o recipiente dos Relatórios dos Aliados da Humanidade, eu sei o que significa
receber uma visão e um entendimento maior do que o que se tem. Ao mesmo tempo isso pode
ser esmagador, iluminador e confuso conforme isso se contrasta com tanto daquilo que já
supomos ou acreditamos. Agora vejo que devemos passar para além do limiar do nosso
isolamento humano indo para uma panorama muito maior de vida no qual nós como seres
humanos, estando sobre o nosso mundo precioso e sendo o único que temos, somos senão um
fio pequeno e frágil dentro de um tecido maior de vida no universo.
A dádiva dos Relatórios dos Aliados da Humanidade é dupla. A primeira dádiva é nos alertar
sobre um perigo iminente que estamos enfrentando agora, e a segunda dádiva é preparar a
humanidade para a vida maior que está nos aguardando. Isso requer que comecemos a pensar e
agir como sendo parte de uma Comunidade Maior de vida inteligente e não somente um
membro de uma nação, tribo, religião ou grupo de elite. Isso requer que aprendamos tanto sobre
as realidades da vida como sobre o significado da nossa espiritualidade dentro dessa
Comunidade Maior. Os Relatórios dos Aliados e O Ensinamento sobre a Espiritualidade da
Comunidade Maior estão aqui para nos revelar essas coisas.
A vida está nos avançando rapidamente e nos forçando a enfrentar certas realidades que nunca
tivemos que enfrentar antes. A Comunidade Maior é uma nova realidade. Seguimos em frente
para enfrentar isso, ou ficamos para trás com os nossos medos, preconceitos e a falsa segurança
das nossas antigas suposições? Não podemos mais ter uma abordagem passiva e aguardar que os
nossos governos e líderes religiosos nos guiem nesses assuntos. Eles podem saber menos do que
nós sabemos, ou a posição deles pode estar comprometida por aquilo que eles não querem que
saibamos. Portanto, Os Relatórios dos Aliados da Humanidade estão sendo enviados diretamente
às pessoas. É ali que vive o poder real. O destino e o futuro da humanidade estão agora em nossas
mãos, de cada um de nós. O Criador nos deu o poder de responder a esse e a qualquer outro
desafio e oportunidade que a vida coloca diante de nós. Esse poder está contido em uma
inteligência mais profunda que todos nós possuímos, um Conhecimento mais profundo do que o
nosso intelecto, nossas crenças ou as nossas suposições. Lembre por um momento das ocasiões
nas quais, inexplicavelmente, você soube algo. Esse é o tipo de Conhecimento do qual estou
falando. Esse é o Conhecimento do qual os Aliados estão falando.
A questão real diante de nós então é, somos grandes o bastante para aceitar o poder e a
responsabilidade de tal saber direto? Podemos ver a verdade, ouvir a verdade, reconhecer a
verdade e ter a coragem de agir com base na verdade? Queremos estar perdidos para sempre em
nosso conflitos e controvérsias intermináveis? O tempo está acabando. Devemos passar além do
limiar do nosso isolamento a fim de vermos e estarmos preparados para a chegada da
Comunidade Maior e tudo que isso representa. A preparação não começa com os nossos líderes
fazendo algo. Ela começa com você e comigo e a pessoa seguinte, afortunada o bastante para
receber esse novo entendimento dos Aliados da Humanidade.
A perspectiva que precisamos está aqui agora. Tome essa nova conscientização sobre a vida no
universo e compartilhe ela com outros. Deixe que essa nova conscientização ilumine o
significado e o propósito da sua vida no mundo nessa época. Seja parte do movimento crescente

de pessoas que estão começando a responder à Comunidade Maior. O chamado está aqui. É hora
de responder.

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

Resistência
e
Capacitação

Resistência e Capacitação

Tomando uma atitude – O que você pode fazer
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, e nesse processo,
começar a construir a liberdade, a cooperação e a unidade humana que pode garantir a nossa
liberdade e futuro na Comunidade Maior. Temos o poder de fazer isso. Depende de nós.
Neutralizar a Intervenção e alcançar essa unidade irá, em última análise, exigir habilidade,
comprometimento e cooperação das pessoas de muitas disciplinas, culturas e tradições de fé
diferentes. Tudo começa com conscientização. Portanto, a nossa primeira tarefa é trazer essa
nova conscientização da Comunidade Maior e a mensagem dos Relatórios dos Aliados para
tantas pessoas quantas for possível. Existem quatro coisas que todos podem fazer agora mesmo:
•

Desenvolva a sua própria conscientização. Não deixe que a sua vida cotidiana ofusque a
sua conscientização dessa situação grave. Estude e releia os Relatórios dos Aliados.
Explore as questões que eles provocam. Veja a Intervenção como ela é, veja as suas
implicações maiores e veja como ela pode afetar a sua vida e o futuro de todas as coisas
que você valoriza. Estude o Caminho do Conhecimento. É assim que os Aliados
ganharam a força e a sabedoria deles. Eles são estudantes do Conhecimento.

•

Compartilhe a mensagem dos Aliados com outras pessoas. Os seus amigos e familiares (e
mesmo inimigos) precisam ouvir essa mensagem. O seu governo, os líderes de empresas e
religiões precisam ouvir essa mensagem. Espalhe essa nova conscientização. Compartilhe
essa nova perspectiva. Esteja alerta por oportunidades de divulgação. Essa informação
deve ser compartilhada o mais amplamente possível. Todos têm o potencial de ver a
verdade sobre a Intervenção, mas eles podem não vê-la se ninguém mostrar para eles.
Dessa maneira, essa mensagem vital pode ser espalhada rapidamente e efetivamente
através de muitas redes humanas.

•

Apóie a unidade e soberania humana em nosso mundo. Use a presença da Intervenção
como um grito de guerra pela cooperação e unidade humana. Fale ousadamente contra os
conflitos nacionais, culturais e religiosos, sejam de qualquer forma. Nenhuma nação ou
grupo será vitorioso no mundo se o mundo inteiro estiver perdido. É hora de fortalecer a
família humana. Assim como os Relatórios dos Aliados nos dizem, uma humanidade
dividida não terá poder ou eficácia na Comunidade Maior.

•

Apóie o trabalho de Marshall Vian Summers e da Sociedade para o Caminho do
Conhecimento da Comunidade Maior, os quais receberam os Relatórios dos Aliados e são
os primeiros a defender essa grande causa. Existem seis bilhões de pessoas para serem
alcançadas com a mensagem dos Aliados e com o Ensinamento da Espiritualidade da
Comunidade Maior. A sua contribuição financeira é urgentemente necessária para tornar
possível a disseminação mundial dessa mensagem crítica a fim de virar a maré para a
humanidade. Visite o site da Sociedade em www.newmessage.org

Nos encontramos agora em um grande limiar. A sua participação e contribuição são críticas para
o sucesso dessa grande causa. Ninguém mais vai fazer isso pela humanidade. Depende de nós e
de outros como nós para apoiar essa causa e começar a construir essa nova conscientização por
toda a família humana. Assim como em todas as grandes causas, ela começa com indivíduos
inspirados e pequenos grupos de pessoas respondendo à uma grande necessidade. E certamente
essa é a maior necessidade de todas.

Resumo em 10 pontos
dos Relatórios dos Aliados da Humanidade
Livros 1 e 2

Para lhe auxiliar em compartilhar a mensagem dos Aliados com outras pessoas, estamos
incluindo esse resumo de dez pontos incluindo ambos os conjuntos de Relatórios. Esse resumo
representa somente uma visão geral e não inclui muitos dos detalhes importantes que tornam
possível uma compreensão completa dos Relatórios dos Aliados. Visite
www.AliadosDaHumanidade.org para ter acesso a uma versão que pode ser baixada para ser
compartilhada com outros.
1. O destino da humanidade é emergir em, e se engajar com, uma Comunidade Maior de
vida inteligente no universo.
2. O Contato com outras formas de vida inteligente representa o maior limiar que a
humanidade já enfrentou. Os resultados desse Contato determinarão o futuro da
humanidade para as gerações vindouras. Esse Contato está acontecendo agora.
3. A humanidade está despreparada para o Contato. Pesquisadores ainda não conseguem
ver com clareza quem está visitando o nosso mundo e nem o porquê. Governos não estão
revelando o que sabem, e a maioria das pessoas ainda está negando que esse fenômeno
sequer está ocorrendo.
4. Devido à essa falta de preparação, os verdadeiros aliados da humanidade enviaram
representantes para uma localidade próxima da Terra para observar a presença e as
atividades extraterrestres dentro do nosso mundo. Os Relatórios dos Aliados representam
o relatório deles.
5. Os Relatórios revelam que o nosso mundo está passando por uma Intervenção
extraterrestre por forças que, assim como demonstrado pelas ações delas, estão aqui para
subverter a autoridade humana e para se integrar nas sociedades humanas para o próprio
benefício delas. Essas forças representam organizações não militares que estão aqui para
buscar recursos humanos e biológicos. Os Aliados se referem a essas forças como os
“Coletivos”. Os Coletivos não valorizam a liberdade humana.
6. Como a Intervenção está sendo executada por pequenos grupos de forças interventoras,
para atingir seus objetivos ela deve depender primariamente de engano e persuasão. Os
Relatórios dos Aliados descrevem em detalhes como isso está sendo alcançado e o que
devemos fazer para acabar com ela.
7. Essa Intervenção extraterrestre está sendo focada em quatro áreas:
•

Está influenciando indivíduos em posições de poder e autoridade para cooperar com
a Intervenção através da promessa de maior riqueza, poder e tecnologia.

•

Está criando estabelecimentos ocultos no mundo a partir dos quais a Intervenção
pode exercer influência no Ambiente Mental, buscando fazer com que as pessoas em
todos os lugares se tornem abertas e condescendentes com a vontade da Intervenção
através de um “Programa de Pacificação”.

•

Está manipulando os nossos valores e impulsos religiosos a fim de ganhar a fidelidade
humana para a causa da Intervenção.

•

Está levando pessoas contra a vontade delas, e muitas vezes sem a consciência delas,
para apoiar um programa de cruzamento genético desenhado para criar uma raça
híbrida e uma nova liderança que estaria ligada aos “visitantes”.

8. Todos aqueles visitantes extraterrestres que eram potencialmente benéficos para a
humanidade se retiraram do mundo diante da Intervenção. Aqueles que permanecem são
raças alienígenas que não estão aqui para o nosso benefício. Isso nos deixa em uma
situação inequívoca a respeito da presença extraterrestre. Isso nos capacita a ver com
clareza com o que estamos lidando. De outra maneira seria impossível para nós
diferenciarmos amigos de adversários.
9. Os Relatórios dos Aliados enfatizam o grave perigo em nós aceitarmos e nos tornarmos
dependentes de tecnologia extraterrestre oferecida pela Intervenção. Isso só nos levará a
nos tornarmos dependentes dos “visitantes”, resultando em nossa perda de liberdade e
auto-suficiência. Nenhum verdadeiro aliado da humanidade nos ofereceria isso. Os
Aliados enfatizam que nós temos soluções baseadas na Terra, para todos os problemas
que enfrentamos. O que nos falta como raça é unidade, vontade e cooperação.
10. Apesar do grande desafio que enfrentamos agora, a humanidade ainda tem uma grande
vantagem se nós pudermos responder a tempo. Os Relatórios dos Aliados revelam tanto
os pontos-fortes como as fraquezas da Intervenção. Uma das fraquezas da Intervenção é a
dependência de consentimento e cooperação da humanidade para atingir seus objetivos.
De acordo com as regras de conduta da Comunidade Maior dentro da região na qual o
nosso mundo existe, a Intervenção não é permitida a menos que possa ser demonstrado
que o povo nativo está recebendo e aprovando uma Intervenção. Aqui as nossas vozes
podem ter poder na Comunidade Maior. Nesse momento a Intervenção tem poucos
críticos. Mas se um número suficiente de pessoas puder se tornar consciente dela e falar
ousadamente contra ela, a Intervenção será frustrada e terá que se retirar. Esse é o
primeiro passo na preparação da humanidade para lidar com as realidades de vida no
universo. Esse passo e todos os passos a seguir dão à humanidade a sua única grande
chance de superar os seus conflitos de longa data e de se unir em sua própria defesa para a
preservação do mundo. Os Aliados afirmam que nós como seres humanos temos o poder
espiritual e coletivo de fazer isso e que nós devemos fazer isso se quisermos sobreviver e
avançar como uma raça livre e independente na Comunidade Maior.
“Se a humanidade fosse bem versada nos assuntos da Comunidade Maior,
vocês iriam resistir qualquer visitação ao seu mundo a menos
que um acordo mútuo tivesse sido estabelecido previamente.
Vocês saberiam o bastante para não permitir que
o seu mundo fosse tão vulnerável.”
Os Aliados da Humanidade, Livro Um
O Quarto Relatório

Apêndice

Definição de Termos
Os Aliados da Humanidade: um pequeno grupo de seres físicos da Comunidade Maior que
estiveram escondidos nas proximidades do nosso mundo, dentro do nosso sistema solar. A
missão deles era observar, reportar e nos aconselhar quanto às atividades dos visitantes e
Intervenção alienígena no mundo hoje. Eles representam os Sábios em muitos mundos.
Os Visitantes: várias outras raças alienígenas da Comunidade Maior “visitando” o nosso mundo
sem a nossa permissão e que estão ativamente interferindo nos assuntos humanos. Os visitantes
estão envolvidos em um longo processo de integrar a si mesmos no tecido e na alma da vida
humana com o propósito de ganhar controle dos recursos e das pessoas do mundo.
A Intervenção: a presença, o propósito e as atividades dos visitantes alienígenas no mundo.
O Programa de Pacificação: o programa dos visitantes de persuasão e influência dirigido para
desarmar a consciência e discernimento das pessoas quanto à Intervenção, a fim de tornar a
humanidade passiva e condescendente.
A Comunidade Maior: o espaço. O vasto universo físico e espiritual no qual a humanidade está
emergindo e que contém vida inteligente em incontáveis manifestações.
Os Não-Vistos: os Anjos do Criador que supervisionam o desenvolvimento espiritual dos seres
sencientes por toda a Comunidade Maior. Os Aliados referem-se a eles como “Os Não-Vistos”.
No Ensinamento da Espiritualidade da Comunidade Maior, eles também são chamados de
“Professores da Comunidade Maior”.
Destino humano: a humanidade está destinada a emergir na Comunidade Maior. Esta é a nossa
evolução.
Os Coletivos: organizações complexas e hierárquicas compostas de várias raças alienígenas que
estão ligadas entre si por uma fidelidade em comum. Existe mais de um Coletivo presente no
mundo hoje, ao qual os visitantes pertencem. Esses Coletivos possuem agendas que competem
entre si.
O Ambiente Mental: o ambiente de pensamento no qual as mentes mais concentradas exercem
influência e persuasão mental sobre as mentes mais fracas.
Conhecimento: a inteligência espiritual que vive dentro de cada pessoa. A fonte de tudo que
sabemos. Entendimento intrínseco. Sabedoria eterna. A parte atemporal de nós que não pode ser
influenciada, manipulada ou corrompida. Um potencial em toda a vida inteligente. O
Conhecimento é Deus em você, e Deus é todo o Conhecimento no universo.
O Caminho do Conhecimento: vários ensinamentos sobre como aprender Conhecimento e
Sabedoria que estão sendo ensinados em muitos mundos na Comunidade Maior.
Espiritualidade da Comunidade Maior: um ensinamento espiritual do Criador que é praticado
em muitos lugares na Comunidade Maior. Ele ensina como experimentar e expressar o
Conhecimento e como preservar a liberdade individual no universo. Esse ensino foi enviado aqui
para preparar a humanidade para as realidades da vida na Comunidade Maior.

Sobre o Autor
Embora ele permaneça pouco conhecido no mundo hoje, Marshall Vian Summers pode ser por
fim reconhecido como o professor espiritual mais significativo a emergir durante a nossa vida.
Por mais de vinte anos, ele tem escrito e ensinado uma espiritualidade que reconhece a inegável
realidade de que a humanidade vive em um universo vasto e populado, e que agora precisa
urgentemente se preparar para o desafio de emergir em uma Comunidade Maior de vida
inteligente.
MV Summers ensina o atemporal Conhecimento e Sabedoria da Comunidade Maior, que são tão
necessários no mundo hoje se a humanidade for superar o conflito e a desigualdade e se preparar
para a Comunidade Maior. Os seus livros Espiritualidade da Comunidade Maior: Uma Nova
Revelação e Passos para o Conhecimento: O Livro do Saber Interior, ganhador do Prêmio Livro do
Ano de Espiritualidade do ano 2000, juntos apresentam um novo paradigma espiritual que pode
ser considerado a primeira “Teologia de Contato”. Dentre todo o seu corpo de trabalho, por volta
de vinte volumes, somente um punhado já foi publicado pela New Knowledge Library. Estas
obras juntas, representam alguns dos ensinamentos espirituais mais originais e avançados a
aparecerem na história moderna.
Marshall é o fundador da Sociedade para o Caminho do Conhecimento da Comunidade Maior,
uma organização sem fins lucrativos dedicada a trazer ao mundo uma nova conscientização
sobre o lugar da humanidade no universo. Com Os Aliados da Humanidade: Livros Um e Dois,
Marshall se torna talvez o primeiro grande professor espiritual a soar o claro alerta sobre a real
natureza da Intervenção extraterrestre ocorrendo agora no mundo, convocando por
responsabilidade e preparação pessoal, e conscientização coletiva. Ele dedicou a sua vida para
receber O Ensino da Espiritualidade da Comunidade Maior, uma dádiva do Criador para a
humanidade. Ele está comprometido em compartilhar esta “Nova Mensagem” de Deus com
tantas pessoas quantas for possível.

Sobre A Sociedade
A Sociedade para o Caminho do Conhecimento da Comunidade Maior tem uma grande missão
no mundo. Os Aliados da Humanidade apresentaram a realidade da Intervenção e a necessidade
para a humanidade se preparar para o seu futuro na Comunidade Maior. Em resposta a esse
desafio imenso, uma preparação foi dada no Ensino da Espiritualidade da Comunidade Maior. O
Ensino provê uma perspectiva da Comunidade Maior e um método único de preparação que
pessoas de todas as tradições de fé e de todas as posições na vida podem usar para descobrir o
Conhecimento, a inteligência espiritual mais profunda, e para se preparar para um futuro que
não se parecerá com nada que já conhecemos. É esse Conhecimento inato que os Aliados da
Humanidade estão nos estimulando a usar para a nossa própria proteção e avanço como raça.
A Sociedade foi fundada como uma organização religiosa sem fins lucrativos 501 (3)(C) (Nota da
tradução: um dos tipos de organização possíveis nos Estados Unidos) em 1993 por Marshall Vian
Summers e um grupo de pessoas dedicadas. A missão da Sociedade é receber e apresentar o
Ensino da Espiritualidade da Comunidade Maior em todo o mundo. Os Relatórios dos Aliados da
Humanidade representam uma parte única desse Ensino.
O trabalho da Sociedade é apresentar a Espiritualidade da Comunidade Maior através de
publicações, websites, programas educacionais e cultos e retiros contemplativos. É através desse
trabalho que nós nos empenhamos a inspirar a cooperação humana, a unidade humana e o
avanço humano. Junte-se a nós apoiando esta grande missão. Entre em contato com a Sociedade
se você gostaria de fazer uma doação dedutível a esse grande trabalho que pode verdadeiramente
mudar o rumo do nosso futuro.
“A Espiritualidade da Comunidade Maior está sendo apresentada no mundo,
onde ela é desconhecida.
Ela vem em uma forma pura – sem ritual ou pompa,
sem riqueza e excesso.
Ela vem de forma pura e simples.
É como uma criança no mundo.
É aparentemente vulnerável, contudo representa
uma realidade maior e uma promessa maior para a humanidade”.
Os Professores da Comunidade Maior
A Sociedade para
O Caminho do Conhecimento da Comunidade Maior
Caixa Postal 1724, Boulder, CO, 80306-1724
+1 (303) 938-8401, Fax +1 (303) 938-1214
society@newmessage.org
www.newmessage.org

Estudo aprofundado
Os escritos de MV Summers
Passos para o Conhecimento é o Livro de Práticas para o ensino no Caminho do Conhecimento
da Comunidade Maior. Ele funciona no nível da mente e do espírito para trazer a realidade e
poder espirituais para tudo que você faz. Os livros sagrados do Conhecimento foram dados para
apoiar você a compreender e a aplicar totalmente os Passos. Cada um desenpenha um papel
único.
A Espiritualidade da Comunidade Maior: Uma Nova Revelação é um livro de profecia. Ele revela
um novo futuro para a humanidade e cria o contexto maior no qual o Conhecimento e a sua
experiência de propósito alcançam seu maior significado e expressão. Cada um dos seus 27
capítulos responde uma questão fundamental sobre como Deus, o Conhecimento e os
relacionamentos funcionam dentro da sua vida e dentro do mundo. Ele cria o contexto para
compreender totalmente o significado e a importância dos Passos para o Conhecimento.
Os dois volumes de Sabedoria da Comunidade Maior apresentam a perspectiva e os insights do
Caminho do Conhecimento da Comunidade Maior em sua aplicação nos aspectos fundamentais
da vida cotidiana. Em capítulos indo de “Casamento” e “Liberdade” até “Inteligência” e
“Realidades da Comunidade Maior”, Sabedoria da Comunidade Maior: Volumes I e II criam um
ambiente para se aceitar aquilo que você verdadeiramente sabe sobre a sua vida e sobre o mundo
ao redor de você.
Os Aliados da Humanidade apresentam um comentário único sobre o emergir do mundo na
Comunidade Maior a partir da perspectiva daqueles de fora do nosso mundo que apóiam o
avanço e o bem-estar da humanidade. Os Aliados provêem uma educação vital sobre o futuro do
nosso mundo e o que devemos fazer agora para nos preparar para a chegada da Comunidade
Maior.
Os Livros Sagrados da New Knowledge Library são publicados pela Sociedade do Caminho do
Conhecimento da Comunidade Maior. Para comprar cópias dos livros Espiritualidade da
Comunidade Maior, Passos para o Conhecimento e Sabedoria da Comunidade Maior: Volumes I e
II, solicite os livros em sua livraria favorita, visite o nosso website ou ligue para a Sociedade. Para
aprender mais sobre as publicações, programas educacionais e cultos contemplativos da
Sociedade, por favor entre em contato com:
The Society for The Greater Community Way of Knowledge
P.O. Box 1724, Boulder, CO 80306-1724, +1 (303) 938-8401
E-mail: society@newmessage.org · Internet: www.newmessage.org

Os Aliados da Humanidade: Livro Um
Uma mensagem urgente sobre a presença extraterrestres no mundo hoje

Os Relatórios dos Aliados da Humanidade apresentam uma nova e alarmante revelação sobre a
intervenção oculta extraterrestre e como ela está tirando proveito do conflito humano, da
contenda religiosa e do colapso ambiental para dividir ainda mais a humanidade e controlar uma
família humana dividida. A chegada de forças interventoras de fora do nosso mundo em um
tempo de mudanças sem precedentes, apresenta o maior evento na história humana e o maior
desafio para a sobrevivênvia e liberdade da humanidade.

Espiritualidade da Comunidade Maior
Uma Nova Revelação

Espiritualidade da Comunidade Maior é um livro de revelação sobre o futuro da humanidade. Ele
responde as 27 perguntas mais importantes sobre a nossa realidade espiritual, nosso propósito e
nosso destino na vida – tudo a partir de uma perspectiva da Comunidade Maior. Através de uma
janela que ele dá para o universo maior físico e espiritual no qual estamos emergindo agora, ele
estabelece o contexto maior para entender quem você é o porque você está aqui.
“Saia em uma noite com céu limpo e olhe para cima.
O seu destino está ali.
As suas dificuldades estão ali.
As suas oportunidades estão ali.
A sua redenção está ali.”
Espiritualidade da Comunidade Maior: Uma Nova Revelação
Conteúdo
Capítulo 1: O que é Deus?
Capítulo 2: O que é o mundo?
Capítulo 3: O que é Força Vital?
Capítulo 4: O que é o Conhecimento?
Capítulo 5: O que é o Propósito Humano?
Capítulo 6: O que é a Comunidade Maior?
Capítulo 7: Como alcança-se a Sabedoria na vida?

Capítulo 8: Para quem é destinada a Sabedoria?
Capítulo 9: Como participa Deus ao mundo?
Capítulo 10: Como se preparar?
Capítulo 11: Para o que é a sua preparação?
Capítulo 12: Quem você encontrará?
Capítulo 13: O que é preciso desaprender?
Capítulo 14: O que é preciso evitar?
Capítulo 15: Quem serve a humanidade?
Capítulo 16: Quem são os Não-Vistos?
Capítulo 17: Como ocorre a Revelação na vida humana?
Capítulo 18: O que é o destino humano?
Capítulo 19: O que é a religião?
Capítulo 20: O que é a educação religiosa e para quem é destinada?
Capítulo 21: O que é o Caminho do Conhecimento da Comunidade Maior?
Capítulo 22: Onde pode-se encontrar o Conhecimento?
Capítulo 23: Como é o Conhecimento traduzido na Comunidade Maior?
Capítulo 24: O que são os Passos para o Conhecimento?
Capítulo 25: O que é a Graça?
Capítulo 26: Quem é Jesus?
Capítulo 27: O que é a evolução da religião no mundo?

Sabedoria da Comunidade Maior: Volume 1
Como viver com certeza, força e sabedoria em um mundo emergente

O livro que acompanha os Passos para o Conhecimento, Sabedoria da Comunidade Maior:
Volume 1 é um guia sábio e compassivo para se descobrir o poder do relacionamento e certeza
interior na vida cotidiana. Sabedoria 1 fala sobre aquele sentimento persistente de que existe algo
importante para você fazer na vida. Seus 35 capítulos provêem a perspectiva da Comunidade
Maior em tópicos que vão de “Casamento” e “Alcançando a paz” indo a “Provocando mudança”
e “Evolução do mundo”. Sabedoria 1 atravessa a incerteza e confusão da nossa época, para lhe
capacitar a encontrar e seguir o que você sempre soube.
Conteúdo
Capítulo 1: A religião maior
Capítulo 2: Relacionamentos e sexualidade
Capítulo 3: A Comunidade Maior
Capítulo 4: Confiança
Capítulo 5: Casamento
Capítulo 6: Saúde
Capítulo 7: Liberdade
Capítulo 8: Preparando-se para o futuro
Capítulo 9: Verdades espirituais
Capítulo 10: Serviço no mundo
Capítulo 11: Poder e responsabilidade
Capítulo 12: Amor
Capítulo 13: Comunidade Espiritual

Capítulo 14: Evolução mundial
Capítulo 15: Dando, parte 1
Capítulo 16: Dando, parte 2
Capítulo 17: Maestria
Capítulo 18: Instrução superior
Capítulo 19: Realização
Capítulo 20: Escuta interior
Capítulo 21: Felicidade que dura
Capítulo 22: Escapando o sofrimento
Capítulo 23: Perdão
Capítulo 24: Felicidade no mundo
Capítulo 25: Escapando o medo
Capítulo 26: Quietude
Capítulo 27: Desapontamento
Capítulo 28: Usando o poder para o bem
Capítulo 29: Fé e medo
Capítulo 30: Percepção
Capítulo 31: Cura
Capítulo 32: Realização e relacionamento
Capítulo 33: Provocando mudança
Capítulo 34: Religião como educação
Capítulo 35: Alcançando a paz

Sabedoria da Comunidade Maior: Volume 2
Como encontrar propósito, significado e direção em um mundo emergente

Continuando a jornada iniciada em Sabedoria Volume 1, Sabedoria da Comunidade Maior:
Volume 2 concentra-se nas necessidades de um mundo em transição como o contexto maior para
encontrar a sua contribuição e resolver dilemas pessoais. Ele introduz a arena maior de vida
inteligente chamada de Comunidade Maior e provê os insights e perspectiva necessários para se
preparar para um futuro que não se parecerá com nada que já conhecemos. Em 34 capítulos indo
de “Discernimento” e “Resolvendo problemas” e indo a “Ambientes” e “Percepções dos visitantes
quanto à humanidade”, Sabedoria Volume 2 abre o caminho para se viver uma vida maior nesse
importante momento decisivo na história.
Conteúdo
Capítulo 1: Ambição
Capítulo 2: Posses
Capítulo 3: Prazer
Capítulo 4: Servindo aos outros
Capítulo 5: Trabalhando com a mente
Capítulo 6: Discernimento
Capítulo 7: Discrição
Capítulo 8: Resolvendo problemas
Capítulo 9: Honestidade
Capítulo 10: Visitações da Comunidade Maior
Capítulo 11: Prática espiritual
Capítulo 12: Auto-expressão no ambiente mental
Capítulo 13: Religião como mistério

Capítulo 14: Inteligência
Capítulo 15: Reagindo à Comunidade Maior
Capítulo 16: Limiares
Capítulo 17: Percepção dos visitantes quanto à humanidade
Capítulo 18: Compaixão
Capítulo 19: Coragem
Capítulo 20: Aprendendo com outros
Capítulo 21: Devoção e compromisso
Capítulo 22: Dinheiro
Capítulo 23: Tornando-se sábio
Capítulo 24: Trabalho
Capítulo 25: Ambientes
Capítulo 26: Conflito
Capítulo 27: Dúvida de si
Capítulo 28: Realidades da Comunidade Maior
Capítulo 29: Inspiração
Capítulo 30: Bondade
Capítulo 31: Concentração
Capítulo 32: Orgulho
Capítulo 33: Perseverança
Capítulo 34: Caminhando no Caminho do Conhecimento

As Grandes Ondas de Mudança
Navegando os tempos difíceis adiante

Nos tempos difíceis adiante, como você saberá o que fazer?
v
v
v
v
v
v

Crescente dificuldade econômica e instabilidade política;
Recursos energéticos e naturais em declínio;
Mudanças climáticas e fenômenos climáticos catastróficos;
Perda de terras cultiváveis e de água doce;
Pandemias;
Conflitos mundiais aumentando rapidamente.

Nesse livro visionário, Marshall Vian Summers explica os passos que você pode tomar para
navegar a nossa época, cada vez mais turbulenta e incerta. Diante de tal incerteza, Summers
apresenta um caminho novo e revolucionário para saber – um processo único que pode ser
aplicado por pessoas em todos os lugares. Entendendo as Grandes Ondas de mudança, e
conectando-se à autoridade mais profunda em seu interior, você pode encontrar a força, a
coragem e a certeza interior para se adaptar e para se tornar um colaborador, e não uma vítima,
de um mundo que está mudando rapidamente.

Passos para o Conhecimento
O Livro do Saber Interior

“Para saber o que você deve saber,
para ver o que você deve ver
e para fazer o que você deve fazer,
você deve alcançar um ponto estratégico maior na vida.
Para alcançar isso, você deve fazer a jornada,
uma jornada de muitos passos.
E os passos estão em Passos para o Conhecimento”.
Passos para o Conhecimento leva você à grande jornada de descoberta do Auto Conhecimento, a
fonte misteriosa do seu poder e autoridade interior. Seguir o Conhecimento interior, leva você
aos relacionamentos essenciais que você precisará encontrar e leva você à realizar o seu propósito
na vida.
Passos para o Conhecimento dá as lições e práticas necessárias para aprender e viver a Nova
Mensagem de Deus. Apresentado em um formato de auto-estudo, ele contém 365 passos diários
que lhe ensinam como ver, saber e agir com a certeza e a autoridade que o Criador deu a você.
Esse é o estudo completo em Saber interior.
Passos para o Conhecimento é para as pessoas que estão prontas a empreender o seu trabalho
maior na vida e que percebem que estão aqui para fazer uma contribuição para o mundo nesse
momento decisivo e crítico em nossa história. Esse livro está aqui para serví-las.

Outros livros
Acesse www.newmessage.org para obter informações e comprar outros livros de Marshall Vian
Summers, incluindo:
Espiritualidade da Comunidade Maior
Sabedoria da Comunidade Maior: Volumes 1 e 2
Os Aliados da Humanidade: Livros 1, 2 e 3
As Grandes Ondas de Mudança
Relacionamentos e Propósito Superior
Vivendo o Caminho do Conhecimento
Passos para o Conhecimento

