RETROSPECTO AO MEU PRIMEIRO LIVRO:

Neste retrospecto reapresento ao leitor trechos que
me parecem fundamentais para o início deste meu
segundo livro por estarem, muitos assuntos da
primeira obra, intimamente relacionados com o
trabalho que relato neste segundo livro.
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CONTATOS COM KARRAN
encontros com Karran, que tiveram início no dia 12 de janeiro de 1976. Nessa
mesma obra, descrevo outros contatos que tive, até o ano de 1981. Mas como eu
venho trabalhando com a técnica para a saída consciente do corpo físico, que ele
me ensinou, tive sempre de sua parte, muita atenção. E é em razão desta atenção
que ele, sempre que está aqui em nossa Terra, me procura, para que eu possa
esclarecer com ele as minhas dúvidas com relação ao trabalho que venho fazendo e
ele, ao mesmo tempo, possa tomar conhecimento do que está sendo feito e como
está sendo feito.
Ele, Karran, todas as vezes que nos encontramos, se mostra surpreso com a
aceitação que o trabalho vem tendo na nossa época. Época esta, diz ele, em que a
humanidade ainda encontra dificuldade para aceitar qualquer coisa que não tenha
vínculo com a ciência ou com a religião. Mas ele vê que grande é o número de
pessoas que vem se dedicando a este trabalho e vem, assim com eu, obtendo
resultados, e podendo, então, confirmar as palavras que me levaram a praticar com
afinco a série de exercícios que ele me ensinou, pois foi em meio a uma conversa
que estávamos tendo sobre o que seria a morte que ele me disse:
Saia de tua matéria (corpo físico) e verás que tu és a mente que pode ver,
que pode sentir, aprender e raciocinar, então poderás entender que a matéria é
Esta afirmação mexeu muito comigo, pois até aquela data, me era impossível
aceitar que nós, seres humanos, tivéssemos algo que sobrevivesse à morte física.
Como eu tive educação religiosa protestante, aprendi que somente nossas boas
ações ficam registradas na lembrança de Deus para uma possível ressurreição.
Mas, naquele encontro inesperado, esta não foi a única frase dita por karran
que me despertou para a vida extrafísica ou vida espiritual, pois foi durante aquela
mesma conversa, cujo entendimento me era então muito difícil, que ele disse o
seguinte:
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, matéria. Sua matéria não pode me responder nada
A maneira com que ele disse estas palavras, deixou-me, naquele momento,
com uma estranha sensação de independência do meu corpo físico, pois, por
momentos, eu pude perceber as duas individualidades que fazem parte de mim: eu
e meu corpo físico, cujas vontades eu senti fortes e presentes, bloqueando, com
informações já recebidas no decorrer da minha vida, todas as novas informações
que Karran me estava apresentando com sua presença, sua nave e principalmente
com sua visão do que é o homem, o universo e o mundo espiritual. E foi depois de
ter sentido essa estranha duplicidade que parei de raciocinar sobre as coisas que eu
já tinha aprendido e tinha como certas para dar acesso ao que ele estava me
dizendo. Foi dessa maneira que eu tive a oportunidade de aprender com ele e tirar
desse aprendizado o máximo de proveito possível para mim e também para todos
aqueles que, como eu, desejam obter esse conhecimento ao qual se tem acesso sem
as barreiras da mística, sem a fé e sem a religião. Trata-se, portanto, de um
conhecimento proposto e não de um conhecimento imposto a nós por herança de
família, como é o caso de muitas religiões que temos em nosso planeta.
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