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SELEÇÃO FINAL 
 

Das astronaves que vieram de Ranid, 20 (vinte) já estão 
dispostas estrategicamente no Plano Astral da Terra. 

Uma de suas missões é recolher os terrícolas, 
conduzindo-os à astronave-mãe, que os levará ao planeta 
Ranid, para as devidas adaptações astrais e espirituais, a fim 
de reencarnarem em outros orbes. 

 
A classificação e distribuição dos indivíduos obedecerão 

aos seguintes critérios: 
 

1. Reprovados, total e definitivamente, nos testes finais irão 
para outro planeta mais inferior que a Terra, onde 
iniciarão novo ciclo de experiências evolutivas. 
Constituem aprox. 70% da humanidade terrena. 

 
2. Reprovados, parcialmente, ou seja, não passaram em 

todos os testes, mas conquistaram parcela considerável 
de valores ético/morais, voltarão ao planeta de onde 
vieram. Constituem aprox. 20% da população planetária. 

3. Aprovados em todos os testes – aprox. 10% da 
humanidade terrestre – serão distribuídos em dois 
grupos: 

a) Os que ascenderão a planeta superior. 
b) Os que optaram por colaborar com a nova 

humanidade que se instalará na Terra. 
 

A fim de facilitar o trabalho de seleção dos habitantes da 
Terra, desde 1950 estão sendo instalados, no seu 1º Corpo 
Astral, minúsculos aparelhos astro-etéricos, semelhantes aos 
chips atuais, nas correspondentes cavidades ocas ou seios 
dos ossos da cabeça, principalmente no frontal.  Nessas 
micropeças estão gravados todos os dados a respeito de seu 
portador e que definem sua classificação nos testes finais do 
ciclo. 

No início do ano 2.000 já haviam sido efetivados 
praticamente os implantes em todos os terrícolas, restando, 
apenas, alguns casos especiais, referentes aos que 
permanecerão na reorganização da Terra. 
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Algumas astronaves de planetas do próprio Sistema Solar 
já recolheram, com permissão superior, milhares de indivíduos 
classificados nos itens 2 e 3. 

Em compensação, uma enorme quantidade de indivíduos 
vindos de planetas mais evoluídos está reencarnando aqui, 
para colaborarem na fase final de testes na Terra. 

Lembramos que a humanidade terrestre, encarnada e 
desencarnada, compõe-se de 30.000.000.000 (trinta bilhões) de 
seres. 

 


