PREFÁCIO
Por Dr. Rosenberg Fonseca, o amigo.

Falar sobre uma obra não é uma tarefa fácil, ainda mais quando se trata de
Bianca, comunicando um pouco mais de suas experiências vividas após seu contato
com Karran. Este livro é um pouco menos do que ela sabe, e tenta legar à
humanidade em seu maravilho trabalho.
É a continuação da história que revolucionou sua vida emocionalmente e na
práxis diária, após o que lhe foi dado por este irmão de outro sistema solar. Ele sabia
sem dúvida de todas as conseqüências de seu ato quando a ela disse: vou lhe dar o
melhor presente que possa ser dado a alguém na Terra. Então creio que falar sobre
este livro, nada melhor do que falar sobre Bianca, e um pouco destes 12 anos de
convívio que com ela desfruto.
Como médico exercia a função de psicoterapeuta quando a conheci em 1978.
Como homem de ciência percorrendo os maravilhosos conhecimentos da sabedoria
ocidental, estava nesta época também já mergulhando no conhecimento da
sabedoria oriental e aperfeiçoando meus estudos em parapsicologia. O que me
mobilizava na busca do oriente era o fato de que após muito pesquisar as terapias
ocidentais, passei a sentir e perceber nelas certas limitações, sendo a proposta
coisas: o sofrimento e seu fim Buda ). Assim estudei emocionalmente Krishna,
Jesus, Buda, Lao Tsé, Gurdjjieff, Krishnamurti, Blavatsky, Rajneesh e outros, durante
os últimos 12 anos ao mesmo tempo em que acompanhava Bianca.
Em 1978 tive notícia de Bianca e seu curso. Eu e mais dois colegas
psicoterapeutas nos propusemos a praticar a Técnica Física para a Conquista da
Autoconsciência. Estávamos na posição comum de quem busca Bianca: Pagando
para ver e crer. Com todo o critério científico. Ousadia e prudência. Nessa época eu
sentia e intuía que não havia conhecimentos religiosos ou científicos que
contivessem toda a verdade, pois o conhecimento em toda a história da
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humanidade esbarrou e esbarra sempre com a limitação da barreira da morte.
Parece-me que desde criança intuía isto. Então ali estava para nosso espanto uma
oportunidade única e jamais oferecida de forma tão popular para ultrapassar esta
barreira, como um ponto de partida para a conquista da Autoconsciência.
Constatei que a morte não existe. Aconteceu, e ali estava eu perplexo com a
veracidade diante da maior aventura de um ser humano em uso de matéria. Assim
meu processo de confiança em Bianca tomou novas dimensões. Comecei a conhecêla melhor. Toda uma revolução emocional ocorreu comigo a partir daí e
consecutivamente nesses últimos 12 anos, assim como aconteceu com Bianca e
muitos outros. Deixo para o leitor imaginar que transformações seriam estas. Então
falar de um livro de Bianca é para mim fundamentalmente dizer sobre ela.
Bianca é a índia, a criança, Bianca é verdade, simplicidade, honestidade,
respeito ao seu semelhante. Bianca é Amor com A maiúsculo. Um amor pelo
semelhante que ela aprendeu cada vez mais através dessas vivências. E só sendo
criança, índia, qualidades de quem aprende sem intelectualizar, sem competir, que
OUVE e VÊ. Podemos assim compreender porque nós, homens de ciência ou
trabalho. Assim Bianca é humor, paciência, verdadeira humildade. Ela é respeito à
individualidade de cada um. Para ela todos são iguais embora específicos. Não se
fantasia de guru! Está alerta aos males da força hipnótica! Bianca é chopp na mesa!
Cigarro para pitar! Bianca é ingênua sem ser! Eles a querem assim, sempre, para
aprender sempre mais e mais... e ela sabe... e tem a proteção que nenhum ser
humano é capaz de imaginar.
Bianca é uma Piada Divina!
Ao leitor cabe sentir, ver, e tirar suas conclusões próprias. Por isto aqui
silencio. Dei os sinais.
A vida não comporta preguiça, braços cruzados, à espera do milagre! Aí está o
livre arbítrio. Semeadura e colheita. O caminho é sabedoria. Conhecer Bianca é Ter
uma nova resposta para a maravilhosa obra de Allan Watts: O sentimento de
insegurança.
Mas é impossível conhecer Bianca sem sair da própria matéria, pelo menos
por uma só vez! Bianca apresenta um Caminho Novo na sua forma de execução, a
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dos orientais, que traçou tanta inconsciência nos povos através da história,
obrigando o advento da psicanálise, com Freud e tantos outros gênios, que vieram
para o início de uma nova era.
Bianca continua este caminho com a Técnica Física para a Conquista da
Autoconsciência. E sem fanatismos! Pois bem sabe que Heráclito soube quando
afirmou: o fanatismo é o mal sagrado. Ou quando Buda dizia: estão dormindo! Ou
quando Lao Tsé sorria dizendo que as pessoas se acham tão espertas que eu devo
parecer um tolo! E assim tantos outros... Sim o ser humano tem a mania de se
fanatizar.
Bianca cumpre seu trabalho como ela mesma me disse enfaticamente: faço
por paixão, por Amor à verdade! Por isto enfrento as turbulências... Gostaria de ir
encerrando este prefácio com uma piada: ela nasceu na terra do pai da aviação!
Eleita para ensinar o vôo da alma!
Obrigado Bianca. Obrigado por TUDO que a todos dá sem discriminações.
Obrigado pela honra de prefaciar este seu segundo livro.
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