IV - O ACIDENTE
Quando recomeçamos nossa conversa ele perguntou-me se tudo estava
bem comigo. Disse-lhe que sim e perguntei-lhe quanto tempo havíamos
dormido. Tivemos, então, o seguinte diálogo:
Karran
Dormiram o tempo necessário para que a matéria se
restabelecesse.
Pediu-me licença e voltou sua atenção para o meu companheiro. Enquanto
eu esperava, fiquei ouvindo meu companheiro falar sobre a bíblia para Karran.
Ele estava explicando a Karran sobre o poder que Deus exerce sobre o homem
e também sobre a necessidade que temos de obedecê-lo para não irmos para o
inferno. Quando tive oportunidade para falar, fiz esta pergunta:
Bianca Karran, Satanás também perturba o seu mundo?
K O que é satanás?
B Satanás é o deus das trevas, responsável pelo pecado, pela morte e por
todo o mal que acontece aqui.
K
Não temos conhecimento de sua existência em parte alguma do
Universo. Pois, sendo o Criador dono de tudo o que existe, essa idéia é
insignificante, não pode existir. Tudo que existe, entre céu e Terras, foi criado
por uma só vontade. Seja esta criação, em sua concepção, perfeita ou não, ela
é criação dele e ele não vê defeito em sua obra. Tudo que ele criou é
necessário, portanto, ela é imaginária do seu mundo, criada pelo seu povo,
com a finalidade de carregar sobre si tudo aquilo que você imaginou ser
pecado. Criou-se assim um responsável. O seu povo, como o meu, temos duas
tendências dentro de nós; a positiva, que é aceitar o Criador como Ele é e a
negativa, que é não aceitá-lo como Criador.
No meu mundo nós praticamos a parte positiva, no seu mundo pratica-se a
parte negativa do espírito. Esta parte negativa é a que vocês deram o nome de
satanás. Isto é uma justificativa para que se pratique a falta de amor e a falta
de sabedoria.
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B Karran, como foi sua origem?
K Nossa origem vem diretamente do Criador, não só a minha origem,
como também todas as raças que deram origem ao seu mundo. Antes do seu
mundo ser habitado, íamos muito a sua Terra e nela encontramos vida animal e
vegetal, mas não havia ainda vida humana. Estudamos os climas, as condições
ambientais e o próprio planeta em si. Com o resultado desse trabalho,
chegamos à conclusão de que na sua Terra havia condições de vida para
pessoas, de planetas cuja natureza e condições ambientais fossem idênticas às
do seu planeta. Então, nós resolvemos semear o seu planeta, isto quer dizer:
cada planeta trouxe para sua Terra não somente pessoas, mas também plantas,
animais e tudo relativo às suas vidas e sobrevivência, povoando a sua Terra, no
lugar onde o clima oferecesse as condições ambientais idênticas ao seu mundo
de origem. Foi assim que se deu origem à vida humana na sua Terra.
B As muitas raças, existentes na minha Terra, são de diferentes mundos.
Como você me disse, nossa origem vem de diferentes mundos, inclusive do
seu, então por que nos abandonaram?
K Vocês nunca foram abandonados. Eis uma prova da nossa presença:
não estamos aqui? Nossa presença foi sempre sentida em seu mundo. Em
todas as épocas, sempre estivemos aqui. E seus registros mostram isto. Num
tempo ainda desconhecido do homem da sua Terra, por uma razão que não
pudemos evitar, o planeta luz (referindo-se ao sol) emitiu forte carga de
energia que atingiu seriamente o seu planeta e todo o seu sistema solar. Isto
impediu qualquer viagem de socorro a sua Terra, devido a barreiras magnéticas
que se formaram em torno do seu planeta como também, em torno de todos
os corpos celestes existentes dentro do seu sistema, bloqueando os canais de
comunicações e ligações. A sua Terra ficou assim desligada e sem nenhuma
ajuda por aproximadamente três mil anos do seu tempo. Nossas naves não
tiveram condições para romper esta grande intensidade de energia,
desprendida pelo planeta luz, que atingindo a sua atmosfera danificou
grandemente o sistema de proteção à vida no seu planeta.
Isto resultou em grandes prejuízos para a humanidade. O seu planeta foi
deslocado de sua posição original, o mar trocou de lugar com a terra, invadindo
e destruindo nossas cidades, como também quase toda espécie de vida. Seus
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dias ficaram mais curtos, porque a rotação da sua Terra foi bastante acelerada.
O desastre maior, o que causou seu desligamento com os habitantes de outros
planetas, foi à penetração em sua atmosfera de excesso de radiações solares,
que afetaram enormemente seus cérebros. A penetração desta radiação em
seu planeta se deu devido a uma ruptura em uma das camadas de proteção.
Ruptura esta causada por fortes ondas magnéticas provocadas pelo excesso de
explosões solares. Quando, finalmente, tudo se acalmou e as condições de
turbulência passaram, retornamos à sua Terra.
As primeiras imagens que tivemos não foram boas. Tudo o que era nosso
havia se acabado, os lugares antes habitados tinham desaparecido. O homem
tinha perdido todo o seu conhecimento.
As pessoas, que aqui havíamos deixado, não mais existiam neste planeta e
as gerações que restaram não mais nos reconheciam, chegando mesmo a nos
confundir com deuses. Pois o homem consciente ou inconscientemente traz
dentro de si o conhecimento de algo superior. E que, sempre nós esperamos
que esta força superior venha do céu. Isto porque quase todos os seus
neurônios haviam sido danificados pela radiação. E, com eles, todo
conhecimento que tinham foi esquecido, todos estavam embrutecidos e
inconscientes, mas a vontade que tinham de sair daquela situação era tão
grande, que um dos registros do homem não foi destruído; o que mostrava que
a única maneira de sair seria se a ajuda viesse de cima (do céu).
Tentamos ajudá-los, cedendo novamente muitos dos nossos recursos e
informações, mas quando recusávamos qualquer gesto de adoração, ficavam
furiosos e se negavam a aceitar que não éramos criadores ou deuses e, sim,
pessoas iguais a todos. Por isso, não havendo condições para que pudéssemos
corrigir esse defeito, nós recebemos instruções para nos afastarmos do homem
da sua Terra.
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