Parliament of the World´s Religions - 2015
USA – Salt Lake City
Conferência: Vendo de Cima
“Netos de Abel. Filhos de Caím?”
Citação: “Uma Molécula doente no joelho da Galáxia”
1–

Om Shánti.

2–

Saúdo os Esclarecidos Organizadores deste Prodigioso Evento, em especial o
Presidente Imam Abdul Malik Mujahid, e a Directora do Concelho Executivo Dr. Mary
Nelson.
Os Iluminados Mestres e Santidades presentes, e os Poderosos Delegados que
constituem esta Excelsa Família.

DR. MARY NELSON, in Portugal

IMAM ABDUL MALIK MUJAHID, in Chicago

3–

Uma especial saudação para os Representantes dos Native Americans, aqui
mostrados: Chief Seattle (Suquamish), Cochise (Apache), Jeronimo (Apache), Sitting
Bull (Sioux), Sacajawea (Shoshone), Quanah Parker (Comanche), e o grande chefe
Sioux – Crazy Horse.

4–

Saúdo igualmente este Fabuloso País – os U.S.A. de George Washington, Abraham
Lincoln, Benjamin Franklin, Eleanor Roosevelt, Neil Armstrong, John Fitzgerald
Kennedy, Martin Luther King, Malcom X, Barack Obama, Rubin Carter, e Amelia
Earhart!

5–

Estive no P.W.R. 2009, Dezembro, na Austrália, Melbourne.
Assisti ao Famoso “Are You With Me?!”
Que crescimento exponencial desde essa altura. Muitos Parabéns, ao digníssimo
Presidente, e Direção.
Em Melbourne fomos os únicos representantes de Língua Portuguesa presentes.
Discursámos pedindo que a antiquíssima e supracultural data do Solstício de 21 de
Junho, que é um Auspício Cósmico, fosse Declarada como o 1º dia Global da
Humanidade; um dia onde durante 24 horas não houvesse derramamento de sangue.
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6–

A Força que levei desse último Parlamento fez com que corresse o Mundo; todos os
Continentes;

7–

contactando todas as Culturas,

8–

E também os Representantes de todas as Principais Religiões do Planeta.

9–

E que em virtude desse trabalho estivesse presente na Assembleia Geral da ONU, em
Dezembro de 2014, aqui nos U.S.A., em New York, onde este Conceito foi aprovado
por Consenso de todos os Países nela Representados: um facto raríssimo nestes 70
anos de vida da U.N. (tendo 177 Países como co-sponsors em 193 possíveis).
Estou a todos muito grato.

10 –

Em 2012, Setembro, 11, a quando das comemorações dos 119 anos da presença do
Svámin Vivekánanda no Primeiro Parlamento das Religiões em 1893, estive presente
na Sede do Parliament of the World´s Religions, em Chicago, onde tive a felicidade de
me convidarem para fazer uma intervenção alusiva ao Entendimento e Respeito Inter
Cultural e Inter Religioso.
122 anos depois desse 1º Parlamento, faço agora aqui uma invocação ao Sv.
Vivekánanda e uma profunda vénia às suas Precursoras e Universais Ideias; na época,
e também hoje, tão necessárias e Preciosas.
E também aos Ideais de Paz do Mahá Atmá Gandhi Jí.

11 –

Então queridos Representantes o que tenho para vos dizer, aqui hoje, é que é urgente
que a partir de agora comece uma Nova Era com novas ideias; a mais fundamental é
quanto a nós o Principio e a Interrogação: O que temos em Comum? É o caminho do
Futuro; sempre que quisermos salientar as divergências – é passado; um passado
bolorento, cinzento e nefasto, a que é preciso urgentemente pôr fim.
O que temos em Comum? O que nos Une? Quase Tudo! Mais de 99% - a Vida, o ADN
Comum, o Planeta, 14.000 milhões de anos, do Universo, e o Criador.
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12 –

Neste País de Frases Celebres e Intemporais como sejam: “I have a Dream”;
e “Yes we Can”.
- Aqui nesta fabulosa Terra eu conto-vos: “I HAD A VISION”.
- Através de uma das célebres pontes de Einstein-Rosen (vulgo buracos de Verme)
encontrei-me uma certa vez no Céu! onde me explicaram:

13 –

Os Grandes Profetas, e os Grandes Avatares, são todos nossos enviados, para cada
Povo, para cada Cultura, em cada Época - mas todos são enviados daqui, do Céu.
- Depois disseram-me vê os Grandes Leaders e Santos de Hoje, com as suas enormes
responsabilidades para com os seus Povos e seguidores, sobre quem derramam a sua
Enorme Sabedoria e Proteção.
E os seus devotos seguidores? Todos almejam à Salvação, qualquer que seja o Grupo em
que se inserem.
Os Caminhos são diversos, mas Convergentes, e nunca devem ser antagónicos.

14 –

- Agora cresce e vê a Fantástica Luz de onde emana a sua Inspiração: Estes são os
Formidáveis Profetas e Avatares de onde provém a Semente Inicial de cada Preciosa
Religião.
Observa: se por instantes vocês pudessem por exemplo Evocar Jesus / Ieshua, e por
Grande mérito Ele vos respondesse, ou vos visitasse:
as divisões entre Católicos Romanos, Ortodoxos, e Protestantes seriam de imediato
redimidas.
E se por exemplo: o Grande Profeta Mohamed vos quisesse visitar! Ele acabaria de
imediato com a tão nefasta divisão entre Sunitas e Shiitas; esclarecendo ambos os
Grupos cada um convicto da correta interpretação do Divino Profeta!
E se Buddha voltasse à Terra, quanta Luz lançaria sobre as múltiplas interpretações
dos seus Ensinamentos, que existem nos seus inúmeros seguidores!
É preciso focarem-se, e principalmente ver de cima, disseram! Pensarem como os
Avatares, já que são seus seguidores.

15 –

Mas vamos Elevarmo-nos mais, vê, por cima desses Poderosíssimos Seres existe o
UNO, a Formidável e OMnisciente Centelha Criadora.
Com muitos Nomes Excelsos, provenientes da focagem e interpretação de cada
Avatar / Profeta.
Um só Ser – Muitos Nomes.

16 –

E uma característica Trindade indissolúvel:
Light, Life, Love.
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Tendo em Comum Lá (ou A)
A Vibração OMnipotente e Criadora.
17 –

E então foi-me dado ouvir o que foi chamado Supremo Mandamento:
Não Matar em Nome de Deus Criador,
porque o Propósito deste Universo é Criar, e depois Preservar a Vida, para dar tempo
a cada minúscula Centelha, de Crescer, e entender o Criador.
E foi me ainda revelado: Todos Somos Irmãos – Todas as vossas Guerras são
Fratricidas. Terminem de achar “normal” viver em guerra. Porque não é! Não há
guerras Santas. Todas as guerras são Desumanas; todas as guerras são Civis! Uma
guerra perpetua-se nefastamente depois do seu aparente fim! Numa guerra nunca há
vencedores, numa guerra todos perdem.
A Harmonia deve imperar, e a Fraternidade deve ser Construída.
O Amor é a Forma mais Poderosa do Universo – nada é mais forte que o Amor.
Assim é Hora de adotarem o que chamamos o:
Acordo Supra Religioso:
Cada Religião deve deixar de dizer que é o Único Caminho – para passar a dizer que:
É O MELHOR CAMINHO ou melhor: que
É UM CAMINHO MUITO ESPECIAL (entre outros possíveis).
Estes dois passos têm de ser dados; quanto antes.
Lá ouvi ainda: A Vida é Divina – e por isso a Vida é Sagrada.
A Diversidade é Cósmica – e é uma Grande Riqueza.

18 –

Apelaram: que os Prime Leaders das Principais Religiões do Mundo dêem as mãos e
convoquem uma Divina Cimeira, e aprovem e ponham em prática estes necessários e
urgentes Princípios.
Os atuais Líderes Religiosos são Iluminados, e têm um Enorme Poder, e por isso uma
enorme Responsabilidade.
Disseram: as Religiões precisam agora de uma perspectiva mais Cósmica.
Assim o Céu exige-lhes que atuem, e Salvem o Mundo.

4

19 –

Deram-me então exemplos:
Se um território no vosso Planeta é Sagrado para uma Religião, deve por isso ser por
todos respeitado.
Mas se é Sagrado, por exemplo, para três religiões, então não deve haver dúvidas
para ninguém, aí é mesmo um pedaço do Céu.
Todos então o devem respeitar como triplamente Sagrado. Então atuem nele como
no Céu – não como na “vossa” Terra.
Todos nesse lugar devem poder orar, e respeitar os outros, admirando-se até, e
agradecendo, por haver outras Religiões que sabem e sentem igual, e confirmam que
esse Local é um Divino Portal.
Esse entendimento Supra Humano tem que ser estabelecido.

20 –

Termos como “pagão”, “bárbaro” ou “infiel” dirigido a membros de “outras”
confissões têm de ser totalmente abolidos com toda a urgência.
Temo-nos esforçado para promover estes Ideais, do Entendimento Inter-Religioso
junto a todas as Inspiradas, e Respeitáveis Religiões do Mundo.

21 –

No Céu foi-me ainda dito: o é condenado em todas as religiões porque implica uma
dor profunda e terrível, repetida sucessivamente em cada instante, durante milhões
de anos, entre outras coisas cíclicas que afetarão o suicida enganado;
Esse não é definitivamente um caminho, para cá, para a Luz; há que esclarecê-lo; é
um caminho negro que leva ao “nada” insuportável e infernal.
Para respeitar Estas Informações e esta Sabedoria que me foi mostrada - proponho
aos Verdadeiros Leaders Religiosos que não temam afirmar aos seus Povos para
seguirem o 1º Supremo Mandamento – Não Matar. Acima de todas as coisas.
Experimentem pois “Dar Vida a um pequeno Ser”, por exemplo uma formiginha.
Seguindo o exemplo de Nelson Mandela – precisamos de Perdoar; entre os Seres
Humanos, e entre as Nações. É preciso zerar o Karma da Humanidade.
Restart – começar de novo. Mandela nesta matéria, é o Mandala da Humanidade.

22 –

Finalmente foi-me também sugerido que para aumentarmos a nossa vibração e nos
aproximarmos das Altíssimas Vibrações Divinas, que no Futuro, depois de esgotadas
as soluções de justo Bom Senso, e depois as soluções diplomáticas;
Os “combates” sejam feitos com Música, com Orquestras, com Corais, com
“hossanas”.
Quem tocar mais os corações, e puser doces e vibrantes lágrimas nos olhos Humanos,
deverá triunfar.
Assim se verá quem é mais poderosamente Divino.
Depois voltei ao Planeta Terra.
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23 –

- E mais tarde, numa 2ª Ponte de Eistein / Rosen experimentei o chamado
Entrelaçamento Quântico, e fui até ao Futuro – eis a Visão do Futuro.

24 –

As pessoas da época disseram-me 3 coisas:
A – Que o Planeta Terra era Governado por um Alto Presidente, e que existiam seis
grandes províncias : 1- América do Norte e Central, 2- América do Sul, 3- Europa, 4Ásia, 5- África, e 6- Austrália, Pacífico, e Antártida. E que o Alto Presidente era o
Representante do nosso Planeta (o que me fez lembrar uma celebre intervenção do
Presidente Ronald Reagan na U.N. em 1987, Setembro - sobre um Alto Representante
do Planeta Terra!).

25 –

B – Que a História registava o Ano a partir do qual nunca mais ninguém morreu sem
ser de morte Natural. E que esse Ano Luminoso de transição, nessa época já era tão
remoto, que já tinha sido indexado aos Grandes Épicos desse tempo.
No Futuro os Seres Humanos não são mais peças sem valor de um xadrez doentio de
Governantes loucos e sanguinários.
O nosso desígnio é fazer na Terra como no Céu.
O nosso modelo deve ser o Modelo Cósmico - cá como Lá
.
Lá Todos Contam - Todos são Importantes.
A Grande máxima do Futuro deve ser: “Todos Contam”.

26 –

C – E a terceira informação que me foi concedida era sobre o Desenvolvimento
Sustentável e a Saúde Ecológica, pois era sabido que a Saúde do Planeta era a base da
Saúde Pública, e da saúde individual de cada Habitante da Terra.
Eles chamavam-se a si próprios “Netos de Abel”,
e à nossa cinzenta geração “Filhos de Caim”.
Diziam que tinham conseguido recuperar os Luminosos Genes do DNA de Abel, e nós
deveríamos deixar de nos assumirmos como descendentes de Caim!

27 –

Aqui deixo o apelo para que cada um de nós abandone desde já, e para sempre, os
pequenos hábitos individuais, pararmos de envenenar o Planeta, e que nunca mais se
use, nem um só saco de plástico;

28 –

Trocai-os por sacos de papel, ou ainda melhor por sacos de pano, como no antigo, e
simples mas tão sábio, artesanato;
e passarmos a apostar ainda mais nas Sábias Energias Renováveis;
E a respeitar mais os queridos Animais, e as Sábias, Amigas e Indispensáveis Árvores.
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29 –

Não esqueçamos: Temos uma Casa Comum, e um ADN Comum;
Há que fixar:
Um Planeta, Uma Só Raça – Humana.

30 –

- Depois disto Gostaria agora de propor a todos os Inspirados Artistas que
construíssem o Monumento à Glória para que de futuro todas as crianças e jovens,
quando o vissem, fossem tocados, e despertassem os mais Nobres propósitos em si, o
Melhor de Si, de modo a terem uma Vida Única, Brilhante, e Altruísta; fazedora de um
Futuro Galáctico, Cosmicamente digno e Integrado.

31 –

- Finalmente gostaria de realçar-vos algo sobre a problemática do Monoteísmo, que
faço votos que não vos choque, pois isso é muitas vezes uma forma de alguns se
declararem únicos!? e superiores!? aos outros;
e por vezes belíssimas Culturas Históricas são tão mal interpretadas, segregadas, e
injustiçadas.
Escolhi como exemplo o caso do Hinduísmo! – aí espantosamente encontramos
Monoteísmo! Pois existe um único Criador Supremo: Brahman
– e depois também uma - Trindade (como noutras Religiões!).
E depois muitos Devas.
Mas quais as Religiões que não têm Arcanjos, Anjos, Santos Divinizados, Grandes
Seres Canonizados, Heróis Mitificados. Eles são os “Deuses” menores,
incompreendidos de outras Religiões. É uma questão de terminologia, e não de
conceito.
Julgamos que está na altura de vermos as coisas com menos arrogância, e mais
humildade, e por consequência com mais Justiça, Equidade, e Sabedoria.
Não somos assim tão diferentes. Devemos é mudar de lentes!
É melhor para nós, e é melhor para todos.

32 –

- E para terminar quero confessar-vos, que entre outras, estudo a Filosofia Sámkhya, a
qual espantosamente “empurra” o Uno Princípio Criador para fora deste Universo!
O Sámkhya fala-nos de um Meio Supra Universal: Purusha que inspira a Criação deste
Universo (mas sempre sem se imiscuir nele); Purusha põe em movimento uma
Robusta e Complexa Força Energética que de si emana – a Múla Prakrti, a qual faz a
transição para este Universo Manifesto;
e aí se transforma na Mahá Shakti que cria este Cosmos. A Mahá Shakti trás em si o
reflexo do Purusha - que é o Espirito de cada um de nós.
Este Sistema Filosófico com milhares de anos, afirma estranhamente o que hoje dizem
os cientistas de topo; que desde Max Plank no final do séc. XIX, até hoje aos irmãos
Bogdanov (considerados por muitos os Einstein da atualidade) afirmam que o
Universo não podia ingenuamente ter nascido do “Nada”!
E que este Universo foi criado antes dele, e fora dele!
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33 –

Resumamos o que dizem os Cientistas mais avançados:
- Antes do instante zero, do Big Bang, o nosso Universo já tinha sido Programado, e já
existia sobre a forma de Informação.
As 6 Constantes Universais, esqueleto / e base super afinada do nosso Universo,
provêm desse Meio Criador de Universos, (os chamados Multiversos).
O Nosso Universo dual, com estrutura baseada no bit = 0/1, aí têm Origem.
O Meio Criador é caracterizado, entre outras, coisas por Lá o Tempo ser Imaginário (e
como todos se recordam os números Imaginários são aqueles cujo quadrado é
negativo, i2 = -1  i = √
-1 );
O Tempo Imaginário é não cronológico, e por isso, Lá reina a Eternidade.
- Depois o Tempo Imaginário transforma-se, numa fase transitória, no célebre Tempo
Complexo, que é uma mistura do Tempo Imaginário, com o nosso Tempo Real.
- E depois finalmente dá-se o Big Bang.
O Estado deste instante Zero, foi caracterizado por Max Plank assim:
- Instante de Plank = 10 -43 (do 1º segundo)
- com um Diâmetro = 10 -33 cm (a chamada dimensão de Plank, ou futuramente o
comprimento de Super - String; essa Janela de Entrada, ou
Grande Singularidade, é a mais pequena dimensão que
pode existir neste Cosmos)
32
- e a Temperatura = 10 k
É essa Energia Formidável e Inimaginável (Feminina, de sinal - ) que dará origem, por
expansão e consequente arrefecimento, ao Universo como o conhecemos hoje: ao
Início do Espaço, e do Tempo Real, e aos Quarks, Leptões, Átomos, Hidrogénio, Hélio,
etc., Estrelas, Planetas, Galáxias, Enxames e Super Enxames de Galáxias, e Filamentos
de Super Enxames.
Esta Super Micro Semente / Bíja continha também a Essência de todos os Seres em
Evolução, de Todos Nós; somos então todos Divinos, e Irmãos (e bem quentinhos)!
Como sondas do Purusha aumentando também a sua formidável quantidade de
Informação.

34 –

A Mahá Shakti é a Grande Energia Feminina que é a base de tudo o que existe; e que
nós acreditamos se manifestou em Fátima (Portugal) sobre a forma da “Senhora
Brilhante Rodeada de Estrelas”, segundo a descrição dos três pequenos Pastorinhos –
a pequena e espantosa Profeta Lúcia, e seus dois pequenos primos.
Afirmo-vos agora, que para nós, o Grau de Evolução de um País, de um Povo, ou de
uma Nação, se mede pela forma como respeitam o Principio Feminino que se
manifesta em todas as Mulheres - nas nossas Mães.
Acreditem que não há um só País do Mundo que não tenha muito a melhorar, e a
Respeitar, nesta matéria crucial de Justiça.
Porque A Igualdade é Cósmica.
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35 –

- Grato pela vossa paciência.
Quero agora sintetizar: Vida é Amor – e quem Ama não Mata.
“Amai-vos uns aos outros”. Foi dito há 2.000 anos, ainda estamos a tempo de o
cumprir.
Que o Planeta Terra deixe de ser uma molécula doente no joelho da Galáxia.
Que o ADN Humano mostre que é viável, e até necessário.

36 –

Supremos Delegados, apelo-vos, quando forem para os vossos Países, não deixem
nada como antes. Não peçam perdão por não terem o necessário Poder; porque têm
esse Poder - por favor mudem o Mundo.
Sejam os Novos Filhos de Abel.
Para levar a cabo estes necessários Ideais, Todos os aliados são bem vindos.

37 –
Façamos: a Terra como no Céu – cá como Lá

.

Que Haja Paz.

____________________
Light, Life, and Love.
(Om Shánti)
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