Segundo a crença hinduísta, adotada pela Nova Era, o homem possui em seu corpo CENTROS ENERGÉTICOS
chamados de CHACRAS que possuem uma energia denominada CUNDALINI, a qual precisa ser despertada pois está
como que adormecida. A Yoga, entre outras práticas transcedentais, funciona como esse elemento despertador da
cundalini. Esses centros energéticos estão ligados a espíritos situados fora do corpo, numa região denominada região
astral, pela Yoga esses espíritos são atraídos e despertam a energia adormecida.
NOVA ERA E A MÚSICA CRISTÃ. O objetivo final da Nova Era em relação a música de cunho religioso, é
a sua completa descaracterização e destruição. Cânticos repetivos e sem mensagem produzem um vazio mental nas
pessoas que os estão cantando, criando um ambiente propício para a possessão demoníaca. O ideal são câanticos que
levam o que canta a pensar na letra que está pronunciando.
PARA A CONCLUSÃO desse estudo reservei alguns textos extraídos da imprensa secular sobre o Movimento
Nova Era e também a exposição dos 13 ítens que compõe o PLANO para o estabelecimento do novo estado de coisas
proposto pela Nova Era.
GAZETA DO POVO DE CURITIBA - 27 / Maio / 1990: "CURA ATRAVÉS DA ENERGIA CÓSMICA" - "O
espaço que nos rodeia é repleto de energia inteligente, criativa, curativa, ilimitada e inesgotável. Saber usá-la de modo
que cure, equilibre e reanime as nossas próprias energias é bem mais seguro e animador do que esperar algo exterior, que
geralmente está fora de nosso alcance nas horas mais necessárias...."
PROPAGANDA DOS COLCHÕES MAGNÉTICOS DA BIO-MASTER - 'BI-POLARIDADE MAGNÉTICA" - A
mais avançada descoberta no campo magnético onde a "Bi-polaridade com alternância" (exclusiva) do Colchão Bio
Master, comprovadamente, ativa a circulação sanguínea, acabando dores, estress, TRAZENDO OS PRINCÍPIOS
HARMÔNICOS COSMOS TERRA para a sua saúde, bem estar e harmonização da vida.
JORNAL GAZETA DO POVO CURITIBA - 16 / Agosto / 1987 - "HOJE UMA CORRENTE DE 144 MIL
CANAIS HUMANOS" - "Os espiritualistas, ufólogos e estudiosos que integram o Movimento Nova Era vão fazer
concentrações em todo o Brasil neste domingo, para formar com pessoas de outros países uma cadeia de 144 mil canais
humanos, visando receber energias cósmicas e até mensagens fraternais de 'inteligências' de outras galáxias.... Segundo
os espiritualistas da NOVA ERA, essa corrente mental para receber energia será uma espécie de integração com seres
galáticos...."
REVISTA MANCHETE: "SÃO PAULO PAROU PARA VER A ERA DE AQUÁRIO PASSAR". "À
semelhança dos cristãos - que aguardam para qualquer momento a segunda vinda de Cristo.... os esoteristas sonham com
uma era de amor, paz e justiça para a humanidade. Só que para eles esse momento já chegou.... já ocorreu a abertura da
Era de Aquário.... seus gurus ergueram os braços para o que acreditam ser um novo tempo".
O PLANO DA NOVA ERA. Está constituído de alguns ítens, os quais são:
Î 1. Estabelecer uma nova religião mundial e uma nova ordem política e social.
Î 2. Essa nova religião é o renascimento da religião mística de babilônia.
Î 3. Implantação da Nova Religião, aplicação do número 666 na economia mundial e chegada do anti-cristo.
Î 4. Espíritos Cósmicos cooperando na implantação dos princípios da Nova Era.
Î 5. Os slogans divulgados serão: Paz Mundial, Amor e União entre os homens.
Î 6. Abranger todo o mundo com os seus ensinos.
Î 7. Demonstração de que Jesus não era o Cristo.
Î 8. Integração de todas as religiões numa religião mundial.
Î 9. Eliminação dos princípios cristãos.
Î 10. Eliminação da Bíblia e do povo da Bíblia.
Î 11. Descaracterização da música cristã.
Î 12. Destuição do casamento e da família.
Î 13. Estabelecer novos métodos de tratamento de medicina.
"Para que não sejamos vencidos por Satanás; porque não ignoramos os seus ardís". II Coríntios 2:10-11.
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