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Newsletter" da época.
A mudança é uma lei da vida, a única lei que é normalmente considerada imutável.
Estamos vivendo uma época em que a mudança está a passo acelerado como em
nenhuma outra época registrada na história. Um fator dominante dessa mudança é a
rápida derrubada das barreiras aparentes entre as ciências física e metafísica e a nova
abertura das pessoas em todos os níveis para considerar assuntos que seriam
inconcebíveis a muito pouco tempo atrás.
Além das mudanças óbvias vistas nos jornais e revistas, há uma variedade de coisas
acontecendo que nunca chamam a atenção do público em geral. Algumas delas são
aparentemente sem importância, mas o significado é profundo para aqueles que
podem enxergar as implicações. Um professor de psicologia de Harvard vai à Índia
para aprender a meditar. Um famoso astronauta, um dos primeiros a caminhar na lua,
afirma que as jornadas interplanetárias futuras poderão ser feitas por viagem astral.
Um arqueólogo tradicional volta sua atenção para a Atlântida. A Marinha Americana
utiliza varinhas(1) para localizar túneis. Literalmente, milhares de pessoas – gente
comum, do dia-a-dia, como o vizinho do lado – estão ingressando, a cada ano, em
grupos de controle da mente, experimentando e utilizando as capacidades psíquicas. A
título de experiência pessoal, há pouco tempo atrás, fiz uma demonstração em um
centro de compras ao norte de Hollywood. Centenas de compradores sem nenhum
conhecimento de fenômenos psíquicos viram suas próprias auras, utilizaram com
sucesso uma varinha(1) e até mesmo sentiram as emanações de energia de geradores
de mana. Na verdade, isso foi menos impressionante que o fato de eu ter sido
autorizado a realizar essa demonstração.
Sim, uma grande mudança está se aproximando, mas de que tipo? Sensitivos que
prevêem catástrofes e tempos obscuros estão ganhando notoriedade ao prognosticar o
fim da terra (ou pelo menos da Califórnia), vendo mudanças como as mudanças físicas
de natureza destrutiva da terra. Outros apontam a natureza desumana (?) das guerras
atuais, a manifestação em excesso de Cristos ressurrectos, a decadência da religião
formal, a modificação do código moral e dizem que o Armagedon está prestes a
acontecer e é bom que estejamos preparados para fugir para as colinas e aguardar
pelo momento do caos sombrio que se aproxima rapidamente. Após isso, todas as
“pessoas do bem” (você e eu) serão chamadas para ajudar a governar o mundo sob a
bandeira de um bem que desceu do céu para forçar a todos a nos tornarmos gente
decente. Ou há uma vertente que diz que é tarde demais e que o mundo está se
aproximando da destruição!

Gostaria de ressaltar algumas coisas. Antes de mais nada, em nenhum outro momento
da história escrita do homem atual houve tanto altruísmo entre pessoas totalmente
diferentes. Considere o fato de que um terremoto no Peru, uma epidemia na África,
um furacão em Bangladesh acabam resultando em ajuda espontânea e incondicional
na forma de roupas, medicamentos e suprimentos vindos de todas as partes do
mundo. Antigos inimigos fazem as pazes e cooperam. Nações se unem para formar
organizações de ajuda social e econômica a outras nações. Grandes organizações
privadas fazem o mesmo. Temos a tendência de não dar muita importância a isso mas,
virtualmente, não se tinha conhecimento disso antes da Segunda Guerra Mundial.
Claro que ainda existem guerras terríveis, mas sempre houve guerras terríveis,
algumas muito piores do que as que vemos hoje. E também, nunca houve uma
produção tão grande de bons trabalhos. Ainda temos guerras, mas agora também
temos bons trabalhos. Isso parece um progresso para mim.
Em seguida, você deve entender que muitos profetas modernos não conseguem
interpretar seus próprios simbolismos e, quando conseguem, eles geralmente
exageram. Um terremoto, em uma visão, é quase que invariavelmente um símbolo de
grande mudança mental, comumente na vida do próprio visionário. Um sensitivo da
atualidade também previu um deslocamento polar que devastaria o mundo em um
determinado momento. O momento chegou, passou e nada aparentemente aconteceu.
Posteriormente, descobriu-se que houve um deslocamento, mas tão diminuto que não
provocou nenhum efeito virtual sobre qualquer coisa. Os sensitivos com foco social,
que prevêem grandes mudanças na terra, na realidade estão prevendo grandes
mudanças na consciência e nas atitudes e a destruição de velhos modos de vida.
Não se esqueça de que criamos nossa própria realidade. Este mundo é nosso e não
será totalmente destruído até que todos os nossos EUS superiores se reúnam e
concordem que não precisamos mais dele. Espero que isto não decepcione muitos de
vocês, mas Cristo não descerá pairando em uma nuvem branca para governar a terra
por nós. O Armagedon e a vinda de Cristo são um simbolismo da batalha interna e da
percepção da união com o EU superior. Ambos ocorrem em cada um de nós
individualmente. O mundo somente irá mudar na medida que nós próprios mudarmos.

Nota do Tradutor

(1) varinha ou forquilha – instrumento utilizado na radiestesia,

consiste de duas hastes ou ramos unidos pelas extremidades
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