UMA NOVA RELIGIÃO DE ÂMBITO MUNDIAL - A religião da NOVA ERA não pretende eliminar as
outras religiões e nem mesmo identificar-se como uma nova religião, mas simplesmente moldar as religiões vigentes aos
moldes de suas doutrinas, infiltrando-as no seio das religiões constituídas.
Ela deseja convergir o Judaísmo, o Islamismo, o Cristianismo e as Religiões Orientais, assim promovendo dessa
forma a descaracterização da fé. Através da sutileza e de ardís pretende alcançar os seguintes alvos:
Î Descaracterização da personalidade de Deus. Deus é tudo. Ele é apresentado como uma força, uma energia, uma
consciência universal - Idéia Panteísta.
Î Despertar o homem para a conscientização de que ele pode chegar a ser um deus por meio da reencarnação - mistura
da crença mórmom com o espiritismo.
Î Eliminar a consciência do pecado como elemento responsável pela degeneração do homem, substituindo-se pela
ignorância sobre a sua própria divindade.
Î Eliminar a consciência do julgamento futuro substituindo-se pelo processo da reencarnação.
Î Decretar como o primeiro e o melhor mestre é o Maitreia (o cristo da Nova Era ).
Î Eliminar o conceito da necessidade de qualquer salvação futura, levando o homem a procurar as soluções para os
problemas atuais e presentes.
Î Arregimentar todas as religiões em torno de si através dos pontos em comum, os quais são (entre outros): TODOS
AGUARDAM UM GRANDE LÍDER - os Judeus aguardam o Messias, os Cristãos aguardam Jesus Cristo, os Budistas o
Buda, os Muçulmanos a Iman Madhi, os Hinduístas a Krishna, etc..... a NOVA ERA levará as pessoas à crerem que
todos na realidade esperam o mesmo Líder, embora com nomes diferentes, e este Líder é Maitreia (o cristo da Nova Era,
o anti-cristo das páginas sagradas). Segundo seus ensinos (mentirosos) todos esses vultos da religião são discípulos do
Maitreia.
O desenho abaixo ilustra como eles intencionam que todos voltem-se para seu cristo:

CRISTÃOS (Jesus Cristo)

JUDEUS ( O Messias)

MAITREIA
HINDUÍSTAS (Krishna)

BUDISTAS (Buda)

MUÇULMANOS (Iman Madhi)
Todos possuem um apelo emocional em suas religiões. Então o MAITREIA através do seu carismo, sinais e
prodígios que realizará cativara os religiosos a si (Mt. 24:24; II Tess. 2:9; Mt. 7:22-23 e Ap. 13:13-14).
ALICE BAILEY escreveu em "The Externalisation" página 453-454: "Há anos eu dizia que a guerra, que viria
depois desta, seria travada no campo das religiões mundiais. Porém esta batalha não pode acontecer mediante o
assassinato e derramamento de sangue. Ela será travada, principalmente, no campo espiritual usando as idéias. Também
abrangerá o campo emocional, e isto, em referência ao posicionamento de idealismo fanático dos fundamentalistas. Este
fanatismo enraizado, que sempre pode ser encontrado nos grupos reacionários, irá combater o surgimento e a expansão
da religião mundial vindoura e do esoterismo. Para esta batalha, que com certeza virá, estão se preparando igrejas bem
organizadas e seus elementos mais conservadores, que são os mais fortes. Fanatismo, firmeza nos pontos de vista
teológico, egoísmo materialista estão presentes em todas as denominações de todos os continentes. É de esperar que eles
vão lutar pela ordem estabelecida.... eles já estão se preparando para isto.... a futura batalha também será travada dentro
das igrejas.
Outro aspecto a se salientar, que muito tem sido usado para alcançar os objetivos no campo religioso do
Movimento NOVA ERA, é o ECUMENISMO.
O ECUMENISMO tem como seu atalaia principal o CONSELHO MUNDIAL DE IGREJAS (CMI) que procura
abranger todas as religiões debaixo de seus braços de unidade religiosa. A seguir notícias da imprensa religiosa e secular
sobre o Movimento Ecumênico:

JORNAL "O PRESBITERIANO BÍBLICO" - Sobre a última assembléia do CMI em Vancouver. "A sexta
assembléia do CMI realizada em Vancouver, Canadá, em Julho de 1983, colocou diante do mundo cristão seu
reconhecimento e aceitação das religiões não cristãos como sendo possuidoras da "VIDA".... ficou claro uma ênfase
principal.... que as religiões não cristãos como tendo uma fé viva.... 900 delegados de 100 países testemunharam a dança
hindu pagã e a leitura dos livros sagrados de outras religiões como sendo possuidoras da vida.... livros hindús, budistas,
muçulmanos e judaicos foram reconhecidos como parte da comunidade da fé.... deixar o líder muçulmano contar ao
mundo que os muçulmanos não poderiam aceitar a divindade de Jesus Cristo, e depois apresentá-lo como um
representante da própria "VIDA" foi uma rejeição total do próprio Senhor Jesus Cristo......"
(Nota - O Conselho Mundial de Igrejas constam nas publicações de Lucis Trust como parte do Novo Grupo de
Servidores do Mundo).
O PAPA JOÃO PAULO II - Foi introduzido e iniciado nos mistérios do Oriente, recebendo, no dia 1º de
Fevereiro de 1988 o símbolo TILAK na testa, aplicado por uma hindú no estádio INDIRA GANDHI.
A MADRE TERESA DE CALCUTÁ - Afirmou que para ela converter-se significa tornar-se melhor himdú,
melhor budista, melhor judeu ou melhor cristão, isto certamente reflete o desejo de uma unificação das religiões,
independentemente da fé.
FOLHA DA TARDE EM 11 DE JANEIRO DE 1983 - Sobre culto ecumênico realizado num templo pentecostal
em Vila Maria (São Paulo): "Com a participação de várias religiões do Brasil e do mundo.... realizou um culto pela paz....
participaram bispos, religiosos budistas, islamitas, hindús entre outros.... o pastor JOSÉ AFONSO DOS REIS disse
que.... vivemos em comunidade e por isso devemos todos lutar pela paz. A guerra destrói a irmandade e a criação de
Deus.... em meio a diferentes raças e religiões a paz seja alcançada...." (pura heresia - Paz só em Jesus).
A seguir notícias de jornais sobre encontros ecumênicos no mundo para tratar de problemas sociais, tais como
AIDS, CRIANÇAS, PAZ, FOME, etc.... que no fundo refletem a busca da unidade através da diversidade como gostam
de afirmarem os líderes dos movimentos ecumênicos (o autor desta apostila já participou de vários desses encontros
quando não conhecia o teor das suas intenções, o que lhe conferiu arrependimento pelo tempo desperdiçado e a
oportunidade de agora poder escrever com base prática do que está tratando).
REVISTA MANCHETE: "AÇÃO PASTORAL FRENTE A AIDS" - "Aconteceu no Rio de Janeiro, em 2 de
Agosto de 1991.... partciparam do encontro 94 pessoas de várias denominações evangélicas e outras religiões como o
espiritismo......"
INFORMATIVO SOCIAL DESTACA: "CONSULTO SOBRE JUVENTUDE CRISTÃ APROXIMA 10
GRUPOS" - .... nos dias 6 a 8 de Outubro passado com representantes de 7 igrejas cristãs diferentes......"
PASTORAS (E FREIRAS) LATINO-AMERICANAS SE REUNEM EM BUENOS AIRES: ".... 85 pessoas
estiveram reunidas de 19 a 25 de Setembro.... no I Encontro Latino Americano de pastoras. Estiveram presentes pastoras
do México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaraguá, Costa Rica, Panamá, Porto Rico, República Dominicana,
Cuba, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai e Brasil.... diversas famílias de fé se
fizeram representar......"
A NOVA ECONOMIA DE ÂMBITO MUNDIAL - Como já demonstrado anteriormente o mundo será (já
está sendo) dividido em dez áreas políticas com fins econômicos (intercâmbio comercial). A distribuição de bens e
alimentos será centralizada sendo beneficiados os que se submeterem a iniciação luciferiana (marca 666 na testa ou na
mão).
Benjamin Creme, adepto da NOVA ERA, declarou que em breve será necessário a decretação de um feriado
bancário internacional, ocasião em que todos os bens depositados seriam congelados. Somente as pessoas que se
submeterem a iniciação luciferiana, recebendo um determinado número, teriam direito à uma certa importância.
Perguntado sobre o destino dos que não aceitassem a iniciação, respondeu que tais pessoas seriam enviadas para uma
outra dimensão.
REVISTA "DIAGNOSEN" nº 8/83: "O que chama a atenção são as marcas de computador em todos artigos,
colocadas em pacotes, garrafas, caixas e revistas. Todas essas barras são identificas por números abaixo delas, exceto as
que se encontram completamente à esquerda e à direita, às vezes também no meio. Nos EUA esse código de computador
foi decifrado. Essas barras não identifacadas resultam no número 666.... Se tudo acontecer de acordo com os planos, em
futuro próximo as atuais moedas serão destruídas pela inflação e pelo colapso do crédito que pode acontecer a qualquer
momento. Os bens serão socializados e entregues a administração de funcionários públicos".
Idéias que fazem parte do plano econômico de domínio mundial envolvem no período de implantação do plano,
ou seja, preparatório alguns itens:
Î Um Sistema Universal de Cartões de Crédito.
Î Uma Central Mundial para distribuição de alimentos, a qual controlaria todo o abastecimento de alimentos à

humanidade.
Î Um Sistema de impostos mundialmente unificados.
Î Um Serviço Militar obrigatório em escala mundial.
Î Criação de um sistema econômico mundial.
A NOVA FAMÍLIA DO MOVIMENTO NOVA ERA - O Novo Estado de coisas só poderá ser implantado
quando o atual (para eles o antigo) deixar de existir. Portanto as instituições precisam ser descaracterizadas como tal a
fim de darem lugar as novas instituições baseadas nos princípios da NOVA ERA. As duas maiores instituições que
compõe a sociedade são o Estado e a Família. Do primeiro já tratamos anteriormente, agora veremo-nos na análise de
como a Nova Era almeja que funcione a instituição da família.
A família na civilização ocidental está composta conforme os moldes ditados por Deus das páginas da Bíblia,
portanto não serve para a Nova Era.
O CASAMENTO - Pierre Weill, adepto do Movimento, se refere a família tradicional como pertencente a época
da lagarta, isto é a época que está desaparecendo. Ele afirma que na Nova Era não haverá a família tradicional como a
conhecemos agora.
Dentro do desenho da letra ômega (fim), ele coloca a representação da igualdade de posições do homem e da
mulher na família da Nova Era. Alguns conceitos estabelecidos para a família da Nova Era são os seguintes:
Î Deve existir liberdade de expressão sexual, sendo que a troca de parceiros é benéfica no processo de divinificação do
homem;
Î O casal deverá ser transpessoal, ou seja, devem viver em núcleos comunitários onde seja permitido o sexo grupal;
Î O sexo deve se expressar nas suas mais diversas formas, tais como o homossexualismo, o lesbianismo, o
bissexualismo, o sexo grupal. etc....;
Î A estratégia é confundir o papel do homem e da mulher dentro do casamento através da moda Unisexo e do
movimento de emancipação da mulher;
Î O pensamento é inibir a família individual para que o homem tenha a consciência que ele faz parte de um todo e
pertence ao todo cosmos, que é regido pelos Mestres Cósmicos (demônios), portanto, a família é Global;
Î A família será aberta onde homem e mulher não se pertencem e os filhos terão mãe, o pai poderá ser desconhecido isso será denominado "produção independente;
Î O PLANO prevê o controle da natalidade através de racionamento com cartões, casamentos grupais, drogas contra a
fertilidade, licença governamental para ter filhos, pologamia legal, abôrto de excedentes.... Isso implicará numa redução
drástica da população mundial antes do ano 2000 pelos seus planos (O Brasil no último censo experimentou o resultado
desse plano da Nova Era - considerar-se o subdesenvolvimento do País).
Veremos à seguir ilustrações do noticiário sobre o andamento dos princípios elementares da família da Nova
Era:
FOLHA DE SÃO PAULO - 9 de Outubro de 1991 - página 4-2: A MANCHETE: "DEPUTADOS QUEREM
VARRER O MEDO DO ADULTÉRIO DAS RELAÇÕES CONJUGAIS" - "Cinco deputados do PT apresentam emenda
ao projeto de reforma do Código Civil, eliminando a fidelidade conjugal como dever dos maridos e mulheres.... ninguém
mais será punido pelo SIMPLES fato de cometer adultério.... (a proposta é assinada pela deputada Benedita da Silva do
RJ que faz parte da bancada evangélica do Congresso)".
A REVISTA VEJA EM 1988 - "O número de divórcios por pessoas passa a ser ilimitado. Um ano de separação é
o suficiente para a efetivação do divórcio".
"Com esta lei o Brasil passa a integrar o primeiro mundo em questões jurídicas," Dr. Álvaro Villaça Azevedo.
FOLHA DE SÃO PAULO (mesma edição) - "....apenas uma minoria dos paulistanos condena o sexo antes do
casamento.... 56% dos entrevistados consideram uma boa idéia que o casal more em casas separadas.... 31% são
favoráveis ao reconhecimento legal das uniões de pessoas do mesmo sexo...."
REVISTA VEJA - 18 de Julho de 1990 - A Manchete: "BABEL QUE FUNCIONA- Um garoto japonês tenta
explicar para o colega italiano por que ele usa palitinhos de madeira, os hashis, em vez de talhares convencionais. A
garota brasileira não conseguiu provar mais do que uma porção de escargots, um tipo de molusco muito apreciado pelos
franceses, que um amigo de Paris ofereceu. A cada ano que passa, essas cenas se repetem nos pontos mais distantes do
Planeta e envolvem uma alegre confraria de crianças do mundo inteiro.... No mundo todo cêrca de 10.000 crianças estão
temporariamente mudando de lar por mais de setenta países.... jovens de diferentes nações poderiam aprender a viver
juntos amigavelmente e assim, mais tarde, utilizar essa experiência no processo de criação de um mundo mais pacífico.
As crianças se tornam cidadãs do mundo e só assim elas podem enfrentar tudo de cabeça aberta.... uma delegação de
jovens hospeda-se durante um mes na casa de um companheiro. No ano seguinte, a situação se inverte e os então
visitantes hospedam seus 'irmãos estrangeiros'.... é uma experiência muito rica ter alguém de outro país vivendo em sua

própria casa...."
REVISTA VEJA - 27 de Janeiro de 1988 - A Manchete: "OS FILHOS DE DIVÓRCIOS - A família ainda é a
célula da sociedade, mas a multiplicação das uniões de descasadas cria novos estilos de convivência doméstica".
"A situação vivida pelo casal de descasados de Salvador e seus filhos é um emblema de um fenômeno que, cada
vez mais, se espalha pelo país - o das novas famílias. São as famílias cujas crianças são os filhos do divórcio.... o IBGE
registra a ocorrência de 76.000 separações judiciais e a homologação de 36.000 divórcios em 1985.... os filhos de
separados teriam alcançado um número da ordem de 440.000 crianças e jovens.... nos Estados Unidos ocorrem mais de
um milhão de divorciados por ano.... tais números são capazes de alterar o panorama da família.... e de sepultar vários
mitos.... há famílias diferentes do modelo tradicional. São famílias enormes, às vezes agitadas, que em inúmeros casos,
vivem muito bem. Tão bem quanto qualquer família cujos pais não tenham se separado - e às vezes melhor do que elas....
Dolabella aprendeu no berço o que é uma família diferente. Os pais dele se separaram quando ainda er garoto.... teve
várias famílias e me senti amada por todas, diz Adriana.... Na minha sala de aula tem 25 crianças, e só quatro não tem
pais separados, informa a menina curitibana Mariana Barbalho da Cruz, 11 anos.... numa aula de estudos sociais, a gente
discutiu uma vez sobre esse negócio de divórcio, e a turma concluiu que é preferível que os pais se separem do que
deixar a gente aguentando as brigas e o mal humor deles, diz a menina.... Ela mora com a mãe e quatro irmãos, mas
desses quatro apenas uma, Izabel, de 8 anos, tem o mesmo sobrenome. Os demais são frutos de tres casamentos
diferentes. No dia do batismo do último irmão de Mariana, reuniram-se em casa um total de sete pais e cinco filhos.
Estavam todos juntos, adorei, conta Mariana.... Se o ambiente doméstico de um casamento desgastado se torna
insuportável, o melhor é que os pais se separam mesmo, diz Sílvia. O problema é que, para se chegar a uma estrutura
familiar satisfatória para as crianças, sempre se percorre um caminho espinhoso.... o psiquiatra e psicólogo Haim
Gruspun.... fez uma mesma pergunta para 10.000 filhos de casais separados com idade de até quarenta anos: 'Você gostou
de seus pais terem se separado?' Gruspun garante que não recebeu sequer uma resposta afirmativa.... a separação é
sempre traumática para a criança ou jovem.... Quando eu disse aos meus filhos que iria me casar novamente, eles se
revoltaram, lembra a analista de recursos humanos Roma Pitombo.... Eles diziam que casar só com o pai deles.... mesmo
para filhos mais crescidos, a diferenciação entre o pai e a mãe verdadeiros e aqueles que com eles se casam permanece
muito nítida.... Dona Esther Prado Peixoto Porto Carreiro, se auto-intitula 'uma avó típica dessa geração pós-divórcio',
explica-se: Dona Esther teve dois filhos, o primeiro Edmar divorciou-se e casou com Regina, e a segunda Eliete, se
casou com um divorciado, Maurício Lemos, que tinha uma filha do primeiro casamento. Com Maurício, Eliete teve tres
filhos. 'Nessa história toda, acabei ganhando uma porção de netos, verdadeiros e postiços, diz a avó verdadeira e torta.
'Na minha época, isso seria considerado um escândalo, mas agora é normal. É por isso que eu gosto dos tempos de
hoje'.... Até os anos 50 a família era composta do casal e seus filhos.... com a entrada das mulheres no mercado de
trabalho e com a pílula anticoncepcional.... esse tipo de família desmoronou.... começou-se, então.... não só transgredir
como a aceitar a transgressão das normas.... às vizes, mais que o casamento, o fato de morar junto é que pesa sobre a
tranquilidade das famílias. Nesse aspecto, ter duas casas como opção de pais separados, pode ajudar a carregar esse
peso...."
À SEGUIR, EXTRAÍDO DO MESMO TEXTO, UM EXEMPLO DO ESTADO DE COISAS DA
FAMÍLIA DA NOVA ERA: "Emblema das famílias que se movem e se somam é a teia de relações forjadas pelo produtor
artístico NELSON MOTTA com suas ex-mulheres e os novos maridos delas. Nelson Motta, 42 anos, primeiro foi noivo,
há duas décadas da figurinista Helena Gastal. Não chegaram a se casar, mas Helena agregou-se à família do produtor.
Depois, Motta casou-se com a editora Mônica Silveira, com quem teve a filha Joana.... a menina tinha 2 anos quando ele
se separou.... para casar com a atriz Marília Pera, que já tinha um filho, Ricardo.... o produtor teve duas filhas com
Marília.... e se separou da atriz.... Ricardo, filho de Marília, foi morar com Motta. Suas duas ex-mulheres Mônica e
Marília, viraram grandes amigas.... Motta serviu de incentivador para que Marília se casasse com o psicanalista Ricardo
Prezemyslaw. 'Em algumas de nossas festas de família estão presentes as relações de parentesco mais aluciantes', conta
Motta. 'Comparecem minhas ex-mulheres, os maridos delas, minhas irmãs, os ex e os atuais namorados delas e a
filharada toda'. É uma família extensa, cheia de agregados, mas sem um patriarca dominante...."
OS FILHOS - Na família da Nova Era, os filhos não deverão ser considerados como dependentes dos pais, mas
sim do Estado, o qual devera responsabilizar-se pela formação das crianças, seja na área educacional como na
comportamental. Declaradamente o Movimento Nova Era quer impedir a partcipação dos pais na formação do Caráter
dos filhos.
AS DIRETRIZES DA NOVA ERA PARA AS FAMÍLIAS:
Î A Educação dos filhos é responsabilidade da sociedade.
Î Os pais já não serão os responsáveis pela Educação.
Î A família está favorecendo o individualismo e colocando em dúvida outras instituições.

Î O amor maternal é prejudicial e leva os filhos ao isolamento.
Î É necessário prosseguir com a emancipação da mulher.
Î Para apressar a emancipação da mulher, é bom que haja uma troca de papéis entre o homem e a mulher.
Î Devem ser instituídas residências comunitárias.
(Segundo o Relatório sobre a Família na União Federal / Morgenland 89).
O NOVO PROJETO EDUCACIONAL PARA CRIANÇAS DA NOVA ERA
Em 1917 a Universidade de Chicago e a de Colúmbia foram restruturadas para a aplicação de um novo sistema
de educação PROGRESSIVA. Adam Weishaupt lançou o modelo educacional adotados naquela época pelas referidas
Universidades americanas e que hoje faz parte de milhares de escolas e universidades no mundo inteiro, em defesa da
Educação Progressiva, Adam disse: "Precisamos usar o povo para o nosso benefício. O melhor meio para atingirmos este
objetivo é pela influência nas escolas".
Alice Bailey escreveu o seguinte sobre a educação escolar: "O antigo precisa ser afastado para dar lugar ao
novo. Porque a humanidade somente poderá trilhar num novo caminho quando, por um sistema educacional básico novo,
os jovens e as crianças serão educadas a uma atitude nova".
Os objetivos educacionais da Nova Era são:
Î 1. Rebaixar o nível educacional, inibindo a formação das pessoas com real talento, nas diversas áreas.
Î 2. Impedir a influência dos pais na formação do caráter dos filhos.
Î 3. Substituir o patriotismo pelo conceito de "Homem Universal".
Os meios utilizados para alcançar tais objetivos são dois:
Î 1. Fornecimento de verbas por parte das instituições ligadas ao Movimento à título de contribuição para o campo da
ciência.
Î 2. Formação de professores que se carreguem de promover os objetivos da Nova Era.
GARI ALLEN, ex adepto da Nova Era, convertido ao cristianismo, escreveu: "Eles põe os seus livros nas
escolas que treinam os professores, e financiam o lançamento dos livros de texto. Agora, quando todas as escolas estão
sob o departamento de saúde, educação e bem estar criado por Nelson Rockefeller no governo de Eisenhower, a família
Rockefeller não deixa de controlar o sistema educacional".
(NOTA: É importante notar que as crianças são o alvo principal de Satanás; a sua mente poderá ser preparada
com maior facilidade para aceitar o ideal e os princípios do Movimento Nova Era).
ALICE BAILEY, promotora da Nova Era, escreveu: "Em primeiro lugar precisamos aprender a lei da
evolução.... Devemos esclarecer ao povo que há grandes almas existentes com a única finalidade de servir ao homem. O
povo precisa ter intimidade com os seus nomes, suas qualidades, sua tarefas e seus objetivos.... eles estão na iminência de
salvar o mundo. Em segundo lugar, é necessário que os discípulos vivam em harmonia e irradiem amor...." Está claro o
interesse de que as pessoas tomem contato com as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Ela continua: "....O
uso desse método deve ter início aos 5 anos de idade...."
QUAL O MÉTODO UTILIZADO PELA NOVA ERA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SEUS PRINCÍPIOS NAS
PESSOAS?
O método mais usado pelo Movimento para levar adultos e crianças à assimilação dos seus princípios sem
resistência é a utilização do relaxamento e da visualização, levando-os a um estado denominado ALFA.
O ESTADO MENTAL ALFA.
A Mente Humana pode trabalhar em quatro estados mentais denominados pela ciência como: BETA, ALFA,
TETA e DELTA.
O ESTADO MENTAL BETA é aquele no qual a mente humana está em pleno funcionamento, ou seja, recebe as
informações que vê e ouve assimilando o que considera certo e rejeitando o errado.
O ESTADO TETA dá-se, por exemplo, quando a pessoa está anestesiada para submeter-se à uma cirurgia.
O ESTADO DELTA ocorre quando a pessoa está inconsciente.
O ESTADO ALFA pode ser alcançado por meio de técnicas de relaxamento (por exemplo a Yoga) e neste estado
a pessoa perde o senso crítico retendo automaticamente todas as informações recebidas.
Portanto a NOVA ERA prega o contole da mente como veículo para a obtenção de uma vida melhor. A mente
liberta, dizem, do estado BETA e em estado ALFA (alcançado pela visualização, pelo relaxamento, pela música, pela
imaginação....) poderá receber os ensinos e orientações dos "Mestres Cósmicos" que trarão o equilíbrio perfeito entre o
homem e o universo, entre o positivo e o negativo, dando-lhe assim o poder de conquistar o cumprimento de todos os
seus desejos.

VEJA COMO FUNCIONA A MENTE HUMANA CONFORME O QUADRO ABAIXO
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Cabe-nos a pergunta: Como está a execução do Plano da Nova Era de levar o homem ao Estado Mental ALFA?
A reposta está na imprensa, vejamos:
ANÚNCIO PUBLICITÁRIO NO JORNAL METRO NEWS (10 de Outubro de 1991) - "SEMINÁRIO NA
PRÓXIMA SEMANA - ....O curso constará de aulas teóricas sobre como usar o poder da mente para controlar emoções,
relaxar, memorizar, eliminar tensão nervosa, angústia, medo, depressão e insônia. Será explicado o que pode ser feito
para se livrar de energias negativas advindas de terceiros, do ambiente e do subsolo".
REVISTA VEJA EM SÃO PAULO - Iº / Janeiro / 1992 - MANCHETE: "CRUZDA MENTAL" - "OS GURUS E
ENTIDADES QUE FAZEM A CABEÇA DOS PAULISTANOS": "....Existe um grupo cada vez mais numeroso de
paulistanos, que acreditam ter nas mãos - ou na mente - as ferramentas necessárias para materializar qualquer desejo....
iniciou-se com o Silva Mind Control.... tem versões mistificadoras com a entidade Pró-Vida, em Moema.... For Life, no
Ibirapuera.... Espaço Vida e Consciência, no Ipiranga.... o Centro de Atendimento Sintônico.... o instituto ALPHA.... sem
contar a enxurrada de endereços que proliferam.... o prato principal se refere ao desenvolvimento da mente.... 'o cérebro
tem possibilidades infinitas', argumento o professor Ross.... depois de colocar o paciente em estado de relaxamento o
professor Ross sugere, através de metáforas, que ele jogue fora todos os seus comportamentos supostamente errados e
adote outros, positivos e em concordância com as novas atitudes desejadas. 'Foi a minha salvação', crê a estudante Sílvia
Regina de 22 anos, 'Eu entrei em harmonia comigo mesma e tudo mudou'.... Cada curso básico na sede da Pró-Vida reúne
cêrca de 70 novos interessados.... já passaram pela instituição 70.000 pessoas.... elas podem ser facilmente
reconhecidas.... com o logotipo triangular da escola colada no vidro traseiro.... Veja em São Paulo acompanhou um curso
básico.... Em primeiro lugar, qualquer interessado passa por uma peneira antes de ser aceito.... selecionam-se os mais
crédulos e suscetíveis a embarcar na forte onda emocional.... do curso. A monitora do estágio.... Vânia. 'Quando vocês
entram numa academia de ginástica, o instrutor promete trabalhar o seu corpo, não é assim?', começa. 'Como instrutores,
também fazemos promessas. Vamos dar a vocês a chave para realizar todos os seus desejos. Nesse curso vocês vão
ganhar um revólver com duas balas.... Para acionar tão vigorosa artilharia, é preciso entrar no chamado ESTADO ALFA'.
Vânia explica didaticamente: 'O cérebro funciona em diversas ondas de frequência.... podemos atingir o ESTADO ALFA
e permanecer conscientes através de uma técnica de relaxamento.... em ALFA o sujeito deve projetar uma grande tela e
desenhar ali um desejo. Se você fizer isso todos os dias, depois de um mes seu desejo será realizado'.... 'Quando a pessoa
está em harmonia consigo mesmo, não há nada que ela não possa conseguir'.... 'Simplesmente não há base científica
nenhuma nisso tudo', argumenta o neurologista Ceme Ferreira Jordy, professor da Escola Paulista de Medicina e da
Universidade de São Paulo.... as teorias do chamado ESTADO ALFA começou a ser desenvolvida por psicólogos
americanos há dez anos, fora dos círculos universitários.... Quem imgressa no Pró-Vida recebe ordens expressas de não
contar nada do que se passa ali - isso inclui parentes e amigos. 'Se você contar a alguém sobre tela mental, pirâmide,
clarividência, levitação e outras coisas que discutimos agui, certamente assustaria a pessoa', pondera Vânia.... A Pró-Vida
conta com um braço para realizar o bem com donativos de seus alunos, a Central Geral dos Dízimos. Cada um deve doar
mensalmente uma cota de 10% de seu salário', informa Nelson, um dos diretores da Central.... A doação mais alta do
mes, entre 907 depósitos, foi de 2 milhões de cruzeiros.... O sensitivo Luiz Gasparetto.... dá palestras permeadas por
músicas New Age (Nova Era) e efeitos de luz, como o evento denominado 'Emoções e Equilíbrio', realizado na primeira
semana de Dezembro no Anhembi. Cobrando um ingresso de $15.000,00, Gaspareto.... falou durante cinco horas para um
público de 3.000 pessoas. 'Faço uma extensa pesquisa para elaborar meus recursos'.... O cardiologista brasileiro Lair
Ribeiro.... afirma ter descoberto a trilha dos ensinamentos mentalistas dentro dos muros conceituadíssima universidade
americana de Harvard, quando lá esteve em 1976 com o objetivo de fazer graduação na área de cardiologia.... Eva
Wilma.... depois de passar pelo quarto curso de Lair.... conseguiu rachar uma tábua de 2 centímetros de espressura com

um golpe de mão sem nunca ter frequentado uma aula de caratê sequer...."
METRO NEWS - 10 / oUTUBRO / 1991: "....É fundamental, para a saúde, considerar o 'homem total': Físico, o
Corpo Energético (alma) e Espírito - cuja manifestação mais conhecida é a mente humana.... sendo o homem uma tríplice
unidade, conclui-se que é necessário uma equipe multidisciplinar para cuidar da saúde: médicos, psicólogos,
parapsicólogos e teólogos; afirma o Frei Miguel Lucas.... os fenômenos extranormais são fisiológicos. Entre eles
destacam-se a Telergia (transmissão de energia vital), a Radiestesia (percepção de vibrações eletromagnéticas e de outros
tipos).... As mensagens paranormais são captadas por outras vias condutoras que não são os órgãos do sentido.... uma
faculdade espiritual de conhecimento.... a parapsicologia.... estuda o corpo energético.... aquilo que anima.... ele é
formado por dois campos de energia, um cósmico (positivo, advém do espaço) e outro telúrico (negativo, advém da
crosta terrestre). O equilíbrio entre essas duas forças garantem a saúde.... A energia negativo do subsolo pode atravessar
todos os andares de um prédio e geralmente são mais frequentes nos dormitórios causando a insônia...."
O ESTADO DE SÃO PAULO - 23 / Agosto / 1991 (Note as manifestações dos Mestres Cósmicos (demônios)
aos seres humanos). "CRENÇA NO PODER DOS DUENDES AUMENTA ENTRE OS PAULISTANOS". "Em livros,
estatuetas e cursos de iniciação à magia, duendes, gnomos, bruxas e fadas são o centro de um culto que se torna cada vez
mais forte em São Paulo. Conhecidos com elementais, ou 'espíritos da natureza'.... só não vendemos mais porque os
fabricantes dos bonecos não conseguem produzir conforme a demanda, diz Gian Bruno Glosso, proprietário de uma
livraria de material esotérico.... Heloiza diz se sentir atraídas por duendes desde a infância.... Eu já vi duendes mais de
uma vez (garante a psicóloga Cristina Queiroz).... Eu vi no canto do meu quarto, conta o bancário Luiz Eduardo
Miranda.... eles são pequenos e preferem aparecer em noites de lua cheia, diz Leônidas Mariano...." O Guru
Yogakrisnanda, também chamado Molinero, que mantém em São Paulo uma loja de produtos esotéricos e uma casa de
iniciação em magia, conta sem restrições seu contato com a 'raça'. 'Um dia encontrei um deles dormindo dentro de uma
caixa onde eu guardava penas de pato', conta o guru iniciado em magia no Tibete. 'Ele me trazia uma carta mensagem do
sacerdote mais velho da raça, o ancião Akanoim', diz...."
A MANIFESTAÇÃO DOS "MESTRES CÓSMICOS" ( demônios).
Agora passaremos a estudar as várias formas pelas quais os Mestres Cósmicos (demônios) fazem contato com os
seres humanos. Já vimos que é necessário que o homem entre em ESTADO ALFA.
O adepto da Nova Era tem como pontos doutrinários (regras de fé e prática da sua "religião") os seguintes
pontos, entre outros: as Drogas, a Meditação Transcedental, a Yoga, as Artes Marciais, o Vegetarianismo, a Acunpultura,
a Hipnose, o Pensamento Positivo, a Magia, o Espiritismo, a Astrlogia, a Clarividência, etc.
A TELEVISÃO COMO MELHOR VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO tem sido utilizada como o mais importante
meio de disseminação dos princípios da Nova Era. Seus programas promovem a destruição das Instituições (Governo e
Família, por exemplo), dos valores morais, enfim de todo o estado atual das coisas propiciando o ambiente necessário
para implantação de uma Nova Era de comportamento humano. A programação infantil baseia-se num seguinte fato: A
solução dos problemas dos homens está na vinda de um ser de outro planeta que seus poderes sobrenaturais ajudam os
homens - é exatamente isso que prega a Nova Era - (He-Man com sua espada, Jaspion, Chargeman, Tartarugas Ninja,
entre outros estão impregnados de princípios de Ocultismo, Cosmos, Artes Marciais, etc....)
O programa de Xuxa possui na sua abertura um Arco-Iris e depois a deusa da mitologia, um unicórnio, etc....
A mente humana está sendo acostumada desde a infância de que os seres vindos de outros planetas (Cosmos)
são bonzinhos, engraçados e meigos e que não há nenhum motivo para rejeitá-los (veja o ALF e o E.T., por exemplo).
He-Man ao erguer sua espada raios sobressaiem dela em direção ao Cosmos e vice-versa numa alusão das forças
extraordinárias que o Cosmos (através de demônios) emanam para a terra - esses raios são a luz cósmica de Lúcifer. Os
filmes (principalmente orientais) como Karatê Kid e Guerra nas Estrelas, anunciam de forma efusiva o poder cósmico.
A ECOLOGIA - Dão muita ênfase à defesa ecológica. O que há de errado nisso? As intenções. A Bíblia
orienta-nos a preservar a natureza que Deus deu para o suprimento das necessidades do homem. A Nova Era considera a
natureza uma deusa, a deusa Gaya, e adoram-na como tal.
A ACUNPULTURA - Teoriza que a energia cócmica está distribuída no corpo humano assim como a energia
do subsolo, sendo a primeira positiva e a segunda negativa, e que o equilíbrio perfeito entre a energia positiva e a
negativa produz saúde física e bem estar espiritual. Essa teoria é conhecida como YIN E YANG.
A MASSAGEM REFLEXIVA. Realizada na sola do pé produz cura para qualquer parte do corpo, sendo
apenas necessário localizar a região do pé que reflete em cada órgão. Está comprovado que cientificamente não existe
nada de verdade no exposto e que a sugestão é psicológica, possilitando a penetração dos Mestres Cósmicos no corpo da

pessoa.
Empresas comprometidas com a Nova Era já lançaram no mercado produtos magnetizados que segundo eles
irradiam energia para o corpo humano.
Outros produtos anunciados pelas referidas empresas são colchões, travesseiros, aparelhos diversos....
A CRISTALTERAPIA. A médium espírita, Augusta Maria, que trabalha com cristais, declarou que cada tipo
de cristal representa um orixá (demônio).
SAÚDE (MEDICINA ALTERNATIVA). A proposta da Nova Era é a substituição da medicina convencional
pela alternativa. Merlin Ferguson (adepta do Movimento) afirma que para que o corpo goze perfeita saúde é preciso ter
um contato permanente e harmonioso com as FORÇAS do COSMOS e rejeita os métodos mais convencionais para isto:
MEDITAÇÃO TRANSCEDENTAL, TÉCNICAS DE VISUALIZAÇÃO, HOMEOPATIA, HIPNOSE,
ACUNPULTURA E YOGA.

