COMO COMECEI A ENSINAR A
TÉCNICA FÍSICA PARA A CONQUISTA
DA AUTOCONSCIÊNCIA
Em 1977 comprei um sítio, em Belo Horizonte, a fim de colocar em prática a
idéia que Karran havia sugerido, ou seja, ter um lugar onde moraríamos em grupo,
para estarmos com ele, longe da civilização, e, assim, não só eu iria aprender com
ele, mas todos os membros desta pequena comunidade. A proposta da compra do
sítio tinha vindo de um grupo de pessoas que eu conhecera no Rio de Janeiro em
1976, durante os primeiros momentos da pesquisa ufológica.
O sítio era pequeno e eu trabalhei muito para preparar o ambiente e ter como
receber essas pessoas.
Também nesse sítio meu pai foi curado de uma trombose cerebral que
paralisara grande parte de seu corpo, pois em razão do nosso objetivo, os
extraterrestres haviam resolvido que em um lugar como aquele não deveria haver
pessoas doentes. Por isto fizeram a cura total de meu pai.
Em 1978 fui convidada a participar do programa do Flávio Cavalcante na TV
Tupi. Ali permaneci por seis semanas, falando sobre meu contato e respondendo às
perguntas ao público. Nesse mesmo programa falei do sítio que eu tinha adquirido e
de seu objetivo. A receptividade do público foi muito boa, pois, naquela época,
passei a receber em minha propriedade uma média de oitenta a noventa pessoas
por semana. Entre essas pessoas havia uma que não se conformava com o fato de
Karran ter vindo de tão longe e não ter deixado nada para a humanidade. O nome
da pessoa é Alfredo Buzelim, um jornalista de Belo Horizonte. Naquela época eu
ainda não falava na técnica que Karran tinha me ensinado. Primeiro, porque meu excompanheiro não me permitia, dizendo que tudo isto era uma grande besteira. Ele
argumentava que se este ensinamento fosse realmente algo de bom, ele, Karran,
não teria ensinado a mim, que era apenas uma mulher, mas teria dado este
conhecimento a ele, que era homem, ser superior, e, principalmente, por se ele um
ministro de Deus aqui na Terra. Segundo, eu ainda não tinha, naquela época,
experiência suficiente para ensinar este trabalho, devido à grande importância do
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mesmo para o ser humano. Também, naquela época, eu não sabia se esses
exercícios deviam ser ensinados a outras pessoas ou se eles eram exclusivos, para
mim. Contribuía para a minha dúvida o fato de Karran não os ter ensinado ao meu
ex-companheiro, que estava comigo no primeiro encontro e também no segundo.
Mas Alfredo Buzelim insistiu tanto que eu, mesmo sem ter a certeza que
tenho hoje da eficácia dos exercícios para as outras pessoas, comecei a ensiná-los.
Foi uma experiência gratificante, pois assim que comecei a ensinar, vi que
todos os interessados nesse trabalho começaram a obter resultados. E a maioria
deles, em seus primeiros resultados, falava-me com surpresa e orgulho da
maravilhosa sensação que sentiam quando estavam fora de seus corpos físicos. Eu
fiquei orgulhosa ao ver que podia compartilhar com eles esta oportunidade que tive,
mas, ao mesmo tempo, eu estava preocupada: eu ainda não havia recebido de
Karran uma autorização para que pudesse ensiná-los. Esta autorização só me foi
dada em 1979.
Karran me disse também que, em razão do que eu tinha feito, ele teria que
adiantar, e muito, o meu aprendizado, pois só assim eu teria como orientar o grupo
de pessoas que eu tinha iniciado nesse trabalho.
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