E 219) Um pequeno resumo de alguns agroglifos analisados sob parâmetros
da espiritualidade simples, porém profunda, da Doutrina do Racionalismo
Cristão.
1) 23/07/2016, Inglaterra.

2)

Temos na foto nº 1 o agroglifo de 23/07/2016 onde se constata no centro uma estrela de 5 pontas e
um pentágono. A estrela marca o nascimento de um planeta classe 5 (Denso), que naturalmente surge
da evolução de um planeta classe 6 (escola) semelhante em evolução à Terra. O pentágono ratifica
isso. Se fizermos 3 (lados do triangulo) x 5 (triângulos) obtemos 15, que se multiplicamos por 5 (lados
do pentágono) obtemos 75 de onde tiramos uma possível relação entre um mundo classe 5 e outro
classe 7(primitivo). Na foto da direita o mesmo agroglifo porém agora dividido em 5 partes onde,
em cada uma delas, se encontram 73 lados de figuras geométricas: 73 x 5 = 365 ou 1 ano terrestre.
Isso demarcou que algo estaria ocorrendo em 23/07/2017. Outra coisa é que cada área demarcada se
autolimita por 7 tipos de linhas, uma referência aos 7 tipos de mundos, e, 7 x 5 = 35, onde 3 + 5 = 8,
ou a lógica universal e mais uma vez uma alusão ao mundo primitivo ou 7º e Denso ou 5º.

3) 18/06/2017, França.

4) 7/07/2018, Inglaterra.

O agroglifo nº 3 aparece na França 35 dias antes de se completar o prazo de 365 dias ou 1 ano.
365 – 35 = 330 dias, a meu ver, se retiramos o zero ficamos com as 33 classes espirituais que
evoluem obrigatoriamente ainda nas galáxias. Se pegarmos o 35 podemos ver que se trata, mais
uma vez, de 7 x 5 ou uma alusão aos planetas 7(primitivo) e 5(Denso). E porque esse agroglifo, a
meu ver uma clara resposta ao de 1 ano atrás? Porque em 14/07/1789 ocorre na França a queda
da bastilha! E, se pegarmos somente a diferença entre os dias 18 (agroglifo) e 14(queda da
bastilha) temos 4, que na Doutrina do Racionalismo Cristão, até a edição 43ª da sua Obra Básica,
constava como sendo o atributo da inteligência. Então devemos aplicar, e com profundidade,
nossa inteligência para verificarmos o que realmente está se passando. A revolução francesa
significou consciência, poder e liberdade e o conhecimento é que traz a consciência, base do poder
e liberdade. E, os agroglifos estão a nos dar o conhecimento sobre nós próprios e a nossa galáxia,
base da nossa consciência e consequente liberdade para exercitarmos o verdadeiro poder para o
bem de todos! Agora, se pegarmos os dias e os meses de: 14/06 e 18/07, obtemos 26 dias e se
somarmos 26 + 229 (anos) que se completam agora em 14/07/2018 da queda da bastilha, temos
255. Vamos ver essa quantia no agroglifo de nº 4, onde, temos 51 lados de figuras geométricas
fora de cada um dos 5 lados do pentágono maior e mais externo do desenho, conforme podemos
ver, e 51 x 5 = 255. Se fizermos, pegando só os dias, 18 – 7 = 11, numa alusão aos 11 atributos
do espírito que constavam da obra Racionalismo Cristão até a 43ª edição que depois foi
modificada. O que posso dizer sobre esta quantia (255) é que talvez, repito, talvez, se refira a
algum tipo de contagem regressiva de dias que faltam para algum evento. Ainda notamos a
presença de um mundo classe 7 numa 3ª órbita, que para mim significa a zona habitável, e que
poderia ser, aqui no nosso sistema solar, o que seria uma impossibilidade astrofísica, mas
possibilitaria a nossa ida até ele com nosso atual sistema de propulsão de foguetes. E se for numa
outra estrela, uma possibilidade astrofísica mais próxima do que conhecemos hoje, estaríamos
impossibilitados de ir lá, a não ser que o outro mundo classe 5, que vai na nossa frente
hierarquicamente, nos repasse alguma tecnologia. Veja-se que, a Terra com a Lua, se encontram
no 5º círculo, mas este agora já não representa órbita e sim nível hierárquico 5 (Denso). Vale
lembrar que há imagens de antigos aliens aqui na Terra cujas naves são ainda do tipo movidas por
foguetes, bem como fotos de objetos que lembram nossos atuais foguetes espaciais no livro
“Vimana, aeronáutica da Índia antiga e da Atlântida” 2003 editora Madras nas páginas 47, 48 e
49. No Agroglifo 4 encontrei 45 lados de figuras no pentágono mais interno e no próximo,
circunscrito a este, 87 lados. No agroglifo 1 de 23/07/2016 foi mostrado o prazo de 1 ano, mas
isto era porque os aliens, já começariam a nos considerar um mundo de 5ª categoria ou Denso a
partir do momento em que eles, os aliens, já soubessem da disponibilização de um mundo
primitivo para ser descoberto por nós. No agroglifo 4 notamos que existem 3 pentágonos e o mais
interno forma-se a partir do desenho de uma estrela de 5 pontas, significando esta o nascimento
do mais novo mundo classe 5 dos 3 que fazem parte do entrelaçamento das 3 séries ou famílias
de mundos que evoluem atreladas mais proximamente. Este planeta é a Terra. Veja-se o quanto
ainda estamos pequenos em evolução em relação aos 2 planetas classe 5 mais evoluídos que
pertencem as outras 2 séries. Este mundo primitivo ou 7º que iremos encontrar já tem o homem
como habitante e já trabalharam nele outros mundos mais evoluídos, pois conforme lemos no
agroglifo de Mil Hill conforme o mundo evoluí encontra mundos cada vez mais primitivos na sua
rota para fazer os trabalhos de base e apronta-los para os próximos mundos que irão encontra-los.

5) 23/06/2018, Inglaterra.

6) 27/07/2018, Inglaterra.

Em relação ao agroglifo 5 temos 5 círculos um dentro do outro simbolizando os 5 mundos acima
da classificação 6 ou escola. Mas dentro do círculo mais interno ou 5º há uma estrela de cinco
pontas, exatamente para simbolizar, novamente, o nascimento de um planeta classe 5. Mas como
as séries se perfazem de 6 tipos de mundos ou 7 quando já contabilizam o encontro do mundo
primitivo, temos que, a estrela de 5 pontas seria o 6º elemento da figura simbolizando o 6º mundo
ou escola, mas como já vimos este 6º mundo, que é a Terra, agora já está se transformando em 5º
tipo de mundo ou Denso, que se refere tanto ao progresso alcançado quanto ao tipo de atmosfera
psíquica do planeta. Quanto ao agroglifo 6 podemos observar que existem 5 círculos concêntricos,
significando a existência dos 5 tipos de mundos acima da classe escola ou 6º a qual pertencíamos
antes. E, como agora já somos considerados pelos aliens como um 5º tipo de mundo, já estamos
devidamente representados no círculo mais ao centro, e, por tanto de menor evolução no conjunto
dos 5 círculos. E o círculo fora do conjunto é o planeta primitivo ou 7º que, irá ser contatado pelos
habitantes da Terra e como já está disponibilizado para nós, os aliens o classificam já como sendo
um 6º tipo ou escola, classificação a que pertencíamos antes de termos este mundo a nossa
disposição para contato. Este contato dos mundos classe 6(escola) com um mundo classe
7(primitivo) é uma lei natural que rege o progresso dos mundos e está devidamente explicitado
na grande formação de Milk Hill de agosto de 2001. Não tivemos aliens na história antiga da
Terra?

7) 10/08/2018, Inglaterra.

Aqui temos uma mostra de compartilhamento de mundos,
onde os 10 pequenos círculos internos se
transformam em 6 tipos de mundos com a “ajuda” de
cada um dos 3 pequenos círculos claro-escuros,
perfazendo então 3 séries de 6 tipos de mundos que
equivale a 18. Depois temos os 3 conjuntos de 5
círculos concêntricos, ou 15 no total e + 15
semicírculos internos, que somados fecham 30 e que
somados aos 3 pequenos círculos claro-escuros nos
fornecem 33 ou uma alusão às 33 classes espirituais.
Fora temos 3 x 6, ou 3 séries de 6 tipos de mundos.
Isso nos indica também que os 5 mundos, através do
5º mundo de cada série se relaciona mais
proximamente com o 6º mundo da sua série. Também

observamos que neste desenho, se pegarmos os 3 conjuntos de semicírculos, temos em cada um
deles 11, e se somarmos os 3 pequenos círculos que os circundam temos a quantia de 14, que se
multiplicados por 3 nos fornece 42 ou uma referência a 6 séries de 7 tipos de mundos, isto é, séries
que já contabilizam o encontro de seus respectivos mundos primitivos.
Quanto ao agroglifo 4 de 7/07/2018 temos o Pentágono com 51 lados de figuras fora de cada um
dos seus 5 lados = 255. Efetuando 365 – 255 = 110, e 25 – 5 = 20 e 20 – 11 = 9, e invertendo o
51 temos 15 que alocado com o 9 perfaz 159, e se somarmos 55 + 10 = 65 e + (2 x 1) temos
159265 = Pi . E, 25 – 11 = 14 e 2 + 1 = 3, daí ....3,1415926535.. ! Em 7/07/18. Ou seja, nas
Mesmas condições do planeta Terra, ou seja, um planeta que tem vida pois sujeita-se a ação da
lógica do Pi. Como vimos foi “estipulado um prazo” de 255 dias, vamos conceber assim para
podermos fazer uma análise dos próximos acontecimentos em cima de uma matemática que se
relacione com estas quantias: Pra começar o dia 7/07/2018 (188º dia do ano de 2018) foi um
sábado (7º dia da 27ª semana do ano de 2018) e corresponde a 51,51% dos dias do ano de 2018.
Agora, 365 (1 ano) – 188 dias = 177 dias até o fim do ano de 2018. E, 255 (prazo) – 177 (dias
restantes em 2018) = 78 dias em 2019. O 78º dia de 2019 é 19/03/2019, terça-feira 12° semana do
ano de 2019 e equivale a 21,37% dos dias do ano de 2019. Se efetuarmos 188 – 177 = 11, ou uma
referência aos 11 atributos do espírito, e se calcularmos 7 + 27 = 34, de onde podemos ter 4 + 3 =
7, numa referência ao 7º planeta ou primitivo. E, se efetuarmos da data projetada que é 19/03/2019
o seguinte: 19 + 19 = 38, e 38 – (3 + 2) = 33, ou uma clara referência às 33 classes evolutivas que
evoluem atreladas obrigatoriamente ás galáxias. E, se fizermos 38 x 3 obtemos 114, ou a mesma
base de 19 círculos multiplicados por 6 “pétalas” presentes internamente em cada um deles, que
estão representados no primeiro plano do símbolo da árvore da vida, que funciona como uma
referência às distâncias do Sol para os planetas do sistema solar. Se efetuarmos 38 x 5 = 190, que
se tirarmos o zero fica 19 ou conforme meus estudos o início do desequilíbrio da contração em 3
séries de 6 tipos de mundos, onde uma delas já encontrou seu planeta primitivo. Se fizermos 38:
5 = 7,6, numa clara referência aos mundos 7 (primitivo) e 6 (escola), categoria a que estamos
deixando de pertencer pois vamos contatar um mundo primitivo, segundo o agroglifo de Milk Hil
de agosto de 200l. Efetuemos mais algumas operações: 114 x 2 = 228, Marte dista do Sol. Em
2019 faz 230 anos da tomada da Bastilha (2 + 3 = 5) e 50 anos da chegada do homem à Lua.
A) 51,51 – 21,37 = 30,14, veja-se bem, o Pi é 3,14..... ! Se retiramos o zero existe a identidade.
B) (51+51) + (21 +37) = 160, veja-se que: se “aproximarmos” o ....159 (Pi) temos 16! Então
teríamos 30,14160, e o Pi 3,14159, uma proximidade, convenhamos, nada casual!
C) Se tomarmos, mais uma vez, o 114 e fizermos um cálculo com o 20 (de 2019), temos que: 114
– 6 = 108, ou uma “equivalência” da distância entre o Sol e Vênus. Se fizermos 114 : 2, temos 57,
ou uma “equivalência” da distância entre Mercúrio e o Sol. Se fizermos 114 + 6^2, isto é, 6
elevado ao quadrado, que lembra 4 lados, e que, portanto lembra o nº 4 que equivale ao atributo
da inteligência, leríamos: 6 exponenciado à inteligência = 36 que, somado ao 114 nos fornece uma
forte “equivalência” da distância entre a Terra e o Sol (150). Agora, se pegarmos o 114 e
somarmos 20, temos 134, o que, talvez signifique uma “equivalência” à distância do planeta
primitivo (7º) que vamos encontrar da sua estrela. Se, repito, se, fosse este planeta primitivo
encontrado no nosso sistema solar, talvez, repito, talvez, o mesmo se encontrasse a uma distância
média de 134 milhões de km do Sol (134.000 000) e a uns 16 milhões de km (16.000 000) da
órbita da Terra. Vemos que o 16 foi encontrado no cálculo B acima. Claro que, em termos

astrofísicos, isto é uma impossibilidade unânime, mas lembro que há imagens de veículos
espaciais com propulsão a jato (foguete) na nossa história pregressa, e, claro que um outro planeta
cumpriu os desígnios da lei expressa em Milk Hill e então fomos o planeta primitivo de uma outra
civilização. Agora é a nossa vez de cumprir tal lei. Então vemos que a impossibilidade astrofísica
de encontrar um planeta no nosso sistema se opõe ao fato de podermos alcança-lo com nosso atual
sistema de propulsão a jato. E o fato é que, sem dúvida vamos encontrar um planeta primitivo
sim. Mas se o encontrarmos em uma outra estrela próxima, o que é uma possibilidade astro física
mais compatível com os conhecimentos que temos hoje em dia, provavelmente vamos depender
da ajuda tecnológica do planeta Denso (5º) que segue mais a frente do nosso, que é considerado
pelos aliens como também sendo de 5ª categoria. Este planeta está representado no agroglifo de
18/06/2017 na França, onde foram desenhados 2 planetas na 5ª hierarquia. E agora, como
seguimos atrelados com mais 2 séries de 7 tipos de planetas, somos um dos 3 planetas classe 5
dela, sem dúvida o mais atrasado, pois recém adentramos a essa categoria.
D) o 7º dia da semana (7/07/2018) é uma referência a um planeta primitivo ou 7º. Como é da 27ª
semana temos: 27 + 7 = 34, onde 3 + 4 = 7! E, 2 x 7 = 14, que somado ao 7(dia) = 21, ou 3 séries
de 7 tipos de mundos. Como nós temos o ano de 2018, podemos fazer 18 – 2 = 16, que como
vemos aparece novamente aqui e que foi anteriormente tomado por uma distância que equivale a
16.000 000 km, onde o 2 é retirado do milênio 2018.

E 220) Este agroglifo, encontrado no Paraná, em Pirai do Sul, próximo a Prudentópolis, Brasil,
na terça feira 14 de agosto de 2019 nos
mostra a meu ver, o sol e as suas 3
primeiras órbitas, na última das quais
temos a Terra. Se somarmos os 4
elementos desenhados e 3 intervalos temos
7 numa referência a uma série de 7 tipos de
mundos. E, vejam bem, se somarmos 7
com o 14 que é o dia do mês temos 21
numa alusão a 3 séries de 7 tipos de
mundos. E como foi numa terça ou 3º dia
do mês podemos fazer: 21 – 3 = 18, ou
seja, temos aí os dois equilíbrios, o de
contração (18) e o da expansão (21). E se fizermos 21 : 3 = 7, ou uma série de 7 tipos de mundos.
Se pegarmos as 12 linhas, côncavas e convexas, que delimitam as “órbitas” e os intervalos temos
2 séries de 6 tipos de mundos no equilíbrio da contração ou também a representação dos 12
mundos de vida ainda física presentes em 3 séries de 7 tipos de mundos. Se fizermos 12 linhas
das “órbitas” menos o Sol temos 11 numa alusão aos 11 atributos do espírito. Se somarmos o Sol
+ 3 “órbitas” temos 4 numa alusão aos 4 tipos de mundo de vida ainda física presentes em 1 série
de 7 tipos de mundos e também uma referência ao atributo da inteligência (4º), assim relatado até
a edição 43ª do livro Racionalismo Cristão, e que está presente no tipo de vida da Terra, que situase na 3 ª órbita do Sol. . E, se quiséssemos imputar neste desenho a razão Pi ? Vemos que existem
3 semicírculos e 1 círculo.....Daí temos 3,1....e temos 4 elementos formados pela agregação de
todos eles...Então podemos ter 3,14 ! Conforme estudo, para mim o 3 significa a Força (espírito),
1 é o fluído, ou éter ou matéria universal, e o 4 representa a matéria organizada ou atômica. O
espírito tem o sentimento, o pensamento e ação (3 coisas). O fluído é a primeira unidade, o

primeiro volume. A matéria atômica só pode existir a partir da ação da Força através de uma
matriz etérica (feita de fluido) agindo, ou seja, aglutinando e conferindo forma ao fluído. Se
pegarmos as 12 linhas e mais os 3 semicírculos escuros temos 15, de onde podemos completar
nossa razão Pi....3,1415 ! E, se fizermos 3 x 3 = 9, ficando com 3,14159 e, como temos 2 tipos de
figuras, temos 3,141592..... Se pegamos as 4 linhas que compõem cada um dos 3 semicírculos: 4
x 3 = 12, e em seguida a subtrairmos de 1 círculo, obtemos 11, numa alusão aos 11 atributos do
espírito. Se pegarmos o 12 temos os 12 mundos de vida ainda física presentes em 3 séries de 7
tipos de mundos (4 por série). Se fizermos 12 x 3(faixas escuras) temos 36 ou 6 séries de 6 tipos
de mundos, isto é, séries no equilíbrio da contração e que ainda não encontraram seus respectivos
mundos primitivos através dos conhecimentos aeroespaciais dos seus respectivos mundos
escola(6º), obedecendo então a lei expressa no agroglifo de Milk Hill de agosto de 2001. Se
pegarmos 12 linhas + 6 “fechamentos” laterais claros, temos 18 que se tirarmos 1 (Sol), obtemos
as primeiras 17 categorias espirituais. https://circulosdepoder.blogspot.com/2009/09/e17-umamensagem-logica-num-belo.html
E, vejam que interessante: o nome do lugar é Piraí...ou pira
aí, ou enlouquece aí..kkkkkk! E tem também uma alusão ao o Pi no início do nome do lugar
(Pi....rai), definitivamente os aliens estão brincando conosco....!! Se pegarmos as 12 linhas dos
semicírculos claros e destas tirarmos 1 círculo ficamos com 11, e se tirarmos os 3 semicírculos
escuros ficamos com 8, numa alusão a Lógica universal.

E 221) Agroglifo encontrado em Norridge Wood, Nr Warminster, Wiltshire, na Inglaterra em
14 de agosto de 2018. Vemos que existem 3 círculos, e cada um deles se compõe de 5 partes. A
meu ver isso significa os 3 mundos
classe 5, onde um deles é a Terra,
pertencentes cada um a uma das 3
séries que evoluem atreladas mais
proximamente. Lembrando que já
somos considerados um planeta
classe 5 ou Denso porque os aliens
já sabem que existe um planeta
primitivo (7º) a nossa disposição e
que vamos desenvolver atividades
evolutivas nele, tal e qual os antigos
aliens fizeram conosco na antiguidade. Por outro lado, vemos que 5 partes x 3 = 15, e a Terra
situa-se a 15 milhões de km do Sol. Então esse desenho pode também estar nos mostrando que
existem 2 planetas contrapostos, um de cada lado da sua estrela numa zona habitável. Será aqui
no nosso Sol? Juntando isso a data projetada no agroglifo de 7/07/2018 que cai na terça feira dia
19/03/2019 me parece que algo de extraordinário irá acontecer. Só a título de ilustração: em
2019 a queda da Bastilha, cuja referência encontramos no agroglifo de 7/07/2018 completa 230
anos, e também a chegada do homem à Lua faz 50 anos. Se somarmos o 2 e o 3 daquela
importante data temos 5, ou uma clara referência a um mundo classe 5. E, se assim for, após 50
anos da chegada do homem a um outro astro, iremos encontrar novamente um novo planeta, e
o 5 do 50 nos remete a classe de planeta que iremos alcançar com o encontro de um mundo
classe 7 ou primitivo. O estudo que faço dos agroglifos me aponta isso com cada vez maior
clareza. Agora, se vamos encontrar esse mundo aqui no sistema solar ou numa outra estrela é
algo que está oculto para mim até agora. Se pegarmos o 230 e tirarmos o zero ficamos com 23
que, somados ao 5 dos 50 anos da nossa chegada a Lua nos fornece 28 e, como seremos um
planeta classe 5, somamos + 5 e temos 33 classes espirituais.

E 222) Este agroglifo foi encontrado em

Pancake Plantation (2), Nr Alton, Hampshire, em 19
de agosto de 2018, na Inglaterra, numa cultura de trigo. Temos 3 tipos de figuras geométricas
(círculo, hexágono e triângulo) e as zonas
de círculos (externamente aos triângulos), e
4 corresponde ao atributo da inteligência de
acordo com o livro “Racionalismo Cristão”
até sua 43ª edição. Como nas minhas
interpretações de agroglifos estou lendo
que iremos encontrar um planeta primitivo
ou 7º, e que a classificação da Terra era
escola ou 6ª e que as séries de planetas são
compostas de 6 tipos de planetas no seu
equilíbrio de contração e de 7 tipos de
planetas quando no equilíbrio de expansão, isto é quando o planeta escola ou 6º de cada série
encontra um planeta primitivo ou 7º. E então o a Terra passa a ser considerado um planeta 5º ou
Denso e o planeta primitivo encontrado já se encaminha para a categoria de escola ou 6º tipo. Isto
porque todos os planetas evoluem, e a evolução ocorre em todos da mesma série ou família. Então,
veja-se bem que, abaixo temos, no centro 4 círculos concêntricos e que o 5º elemento é um
hexágono, isto quer dizer que o planeta 5º da série é agora um planeta 6º que evoluiu para o 5º
tipo, ou seja de escola para Denso. E olhando de fora para dentro da figura temos que existem 6
triângulos e que a sétima figura é um hexágono. Isto quer dizer que o 7º planeta, ou primitivo, é
agora já considerado como de 6ª categoria ou escola, posição que a Terra ocupava antes. Isto
permite interpretar que a série se expande e contrai rapidamente, passando de 6 tipos de planetas
para 7 e novamente voltando a ter 6 tipos de planetas, onde o 6º ou tipo escola é sempre o de
menor evolução. E nós da Terra vamos alcançar este 7º planeta para exatamente fazer as
transformações derradeiras para o viabilizar entrar definitivamente na categoria de escola ou 6º
tipo. Se pegarmos as 2 linhas dos “bicos” de cada triângulo, temos um total de 12, que somadas
aos 4 círculos centrais nos fornecem 16 e que somado ao círculo mais externo e claro perfaz 17,
numa alusão as 17 primeiras classes espirituais que fazem seu progresso reencarnando
obrigatoriamente. Se somarmos 3 linhas x 6 triângulos temos 18, ou 3 série de 6 tipos de mundos,
no equilíbrio da contração. Se pegarmos o 18 e somarmos com 6 lados do hexágono central
obtemos 24 ou uma referência aos 24 mundos de vida ainda física presentes em 6 séries de 7 tipos
de mundos, e neste caso o 18 passa a representar a quantidade de mundos de vida já somente
espiritual presentes em 6 séries de 6 ou de 7 tipos de mundos. Se olharmos os 4 círculos
concêntricos centrais estes podem estar representando os 4 tipos de mundos que agora estão
hierarquicamente acima da Terra. Se somarmos 4 círculos centrais + 6 lados do hexágono e + 1
círculo externo obtemos 11, ou uma possível alusão aos 11 atributos do espírito. Se
contabilizarmos 3 linhas x 6 triângulos, obtemos 18, e + 3 linhas da zona circular x 6 = 18, temos
um total de 36 que somados aos 6 lados do hexágono central nos fornecem 42 ou 6 séries de 7
tipos de mundos. Mas se pegarmos o 36 e tirarmos 4 círculos centrais ficamos com 32, que se
somado a 1 círculo externo nos fornecem a quantia de 33, ou uma alusão às 33 classes espirituais
que evoluem obrigatoriamente nas galáxias. Se multiplicamos 42 por 2 círculos centrais de cereal
em pé, obtemos 84, uma quantia exatamente igual a encontrado no grande “8” de agosto de 2008,
ou 12 séries de 7 tipos de mundos. Se dividirmos 42 por 2 círculos centrais de cereal em pé,
obtemos 21 ou 3 séries de 7 tipos de mundos. Se subtrairmos 18 de 21 obtemos 3, que são
exatamente os 3 mundos primitivos que no caso fazem a diferença entre o equilíbrio de contração

das 3 séries, sem eles, e o equilíbrio da expansão das 3 séries com eles, nas 3 séries que evoluem
atreladas mais proximamente = 18 ou 21 mundos. E os 4 círculos centrais nos lembram agora de
que, hierarquicamente, acima da Terra, só existem na galáxia 4 tipos de mundos.

E 223) Agroglifo na Inglaterra em Monarch's Way, Nr Fonthill Bishop, Wiltshire, em 13 de
agosto/18. http://www.cropcircleconnector.com/2018/monarchsway/monarchsway2018a.html .
Notamos a presença de 6 grandes círculos concêntricos que dominam a figura, lembrando 1 série
de 6 tipos de mundos. No 2º e 4º círculos, de fora para dentro, temos 12 traços em cada um deles,
numa referência aos 12 mundos de vida física
existentes em 3 séries de 7 tipos de mundos, ou 12 + 12
= 24, numa referência aos 24 mundos de vida física
presentes em 6 séries de 7 tipos de mundos = 42
mundos, onde 18 desses 42 mundos são já de vida
somente espiritual. O desenho insere-se entre 3 trilhas
duplas de trator = 6 e 2 faixas de cereal plantado, onde
6 + 2 = 8, numa alusão a lógica universal. Temos 4
pequenos círculos inseridos no círculo mais ao centro,
onde leríamos que: temos 1 grande mundo de Luz
Puríssima(1º), 1 mundo Diáfano(2º) numa das
extremidades, 1 mundo Intermédio(3º) noutra extremidade, 1 mundo Opaco(4º) ao centro ligandose a um mundo Denso(5º), sendo este último tipo a nova condição da Terra, pois vamos encontrar
um planeta primitivo. Numa outra leitura podemos ter que: como fazemos nossa evolução atrelados
a outras 2 séries de planetas num total de 3 séries, temos representados, alinhados, os 3 mundos
densos(5º), dos quais somos o mais atrasado mundo, estando representada a Terra ao centro,
fazendo contato com um planeta ainda não alinhado ao estado evolutivo do conjunto ao qual já
fazemos parte. A inclinação da linha está em torno de 20 graus. E isto para mim significa que 90
graus – 20 graus = 70, onde, mais uma vez temos uma referência ao 7, que significa o mundo
primitivo, que nós vamos encontrar. Se fizermos 90 + 70 = 110, que tirando o zero nos mostram os
11 atributos do espírito. Se juntarmos o “7” e o “2” = 72, que equivale a 12 séries de 6 tipos de
mundos, isto é, séries que ainda não contabilizam seus respectivos mundos primitivos. Se fizermos
7 x 2 obtemos 14 ou as 2 séries de 7 tipos de mundos que evoluem atreladas mais proximamente.
Se efetuamos 7 – 2 = 5 obtemos uma referência ao 5º tipo de mundo, classificação na qual estamos
adentrando. Na relação dos mundos em 3 séries de 7 tipos de mundos teríamos a Terra numa
posição entre a 16ª e 18ª posição, se ainda considerada a Terra como 6º tipo ou escola, e entre a 13ª
e 15ª posição se considerada já um mundo de 5ª categoria ou Denso, e o mundo primitivo numa
posição entre 19º e 21º, pois não sabemos qual o grau de evolução da série a que pertencemos, se
é a de maior evolução, evolução intermediária ou de menor evolução (conforme observamos no
meu resumo R5 acima, ou no meu estudo E26). Quando analisamos as posições nas 3 séries de 6
tipos de mundos, já que isto é cabível, pois os aliens já nos consideram como um mundo de 5ª
categoria ou Denso, teríamos a Terra na 15ª posição(como 5º tipo ou Denso) e o planeta primitivo
na 18ª(como 6º tipo ou escola), pois que, este planeta primitivo, conforme visto nas análises
anteriores, também já está sendo considerado pelos aliens como escola ou de 6ª categoria. Então a
Terra ocuparia a última posição ou de menor evolução dos 3 mundos Densos, visto que recém
chega a esta categoria, bem como o planeta primitivo, agora considerado escola, ocuparia a última
posição ou 18ª, referente ao conjunto dos 3 mundos escola. E vemos que temos 2 círculos grandes
mais internos e outros 4 menores, podendo significar o 5º mundo chegando num 6º mundo.
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