UMA MENSAGEM AOS VISITANTES DE HOJE E SEMPRE
“68 ANOS TERRA PÓS VENTRE...”
De um Livre Pensador: Ildeu Ferreira - Nome civil
Ydu / Ilya - Codinomes
Thesadore ILYANOVSK IIIº - Pseudônimo
Desde 04/04/1951 até 04/04/2019
Hoje em Belo Horizonte MG Brasil
*****************************************************************************
Um Jovem Viajor... que partiu de um ponto ainda indefinido, voando com as asas da Esperança,
avança célere, superando a velocidade da Luz. É uma Viagem sem fim. Caminhos
cosmoessenciais, que transcendem universo afora, à revelia do Tempo e do Espaço. Assim, no
afã de servir a Humanidade, vou vibrando diuturnamente. Se alguém perguntar: Sois feliz? – eu
direi: certamente. Pois a Felicidade é um estado de espírito, muito peculiar. E, por isso, estou
em suave e constante harmonia com o TODO e com TODOS (AS). A VIDA é um tesouro de
inestimável valor. Tenho na bagagem essencial (...) tudo que um ser (humano) precisa para
prosseguir em uma jornada, sem esmorecer, ainda que se canse de quando em quando.
Tenho Filhos e Filhas; Netos e Netas; biológicos e/ou adotivos (as). Conto com as Irmãs,
Sobrinhos e Sobrinhas, bons Amigos e dedicadas Amigas, a Soror/Companheira Denilde, Alunos
e Alunas, Clientes e Pacientes. Tenho aqueles (as) que me visitam virtualmente. Tenho a Graça
Divina do D’US do (no) meu coração. Esta Natureza que considero como a Primeira Mãe, além
da presença espiritual da Genitora e, naturalmente, do espírito que me acompanhou
fisicamente, enquanto meu Pai. Logo, sou muito feliz.
Situações delicadas ou problemas... ah! isso é parte de um grande processo evolutivo. Afinal,
quem não passa por alguns percalços... diariamente? Somos perfectíveis.
Trabalhando, incansavelmente, em diferentes áreas, continuo conhecendo os meandros de
tantos Ritos/Rituais; ao longo dos anos físicos; filiado em algumas Ordens, Sociedades,
Confrarias, Colégios, Ordens de Cavalaria e Instituições congêneres. Nisso, descobri que o Grau
Maior ainda não foi inventado ou instituído por nenhum vivente (...) – buscador da Verdadeira
Luz.
Agradeço à sublime oportunidade que o Criador dos Mundos (GADU) me concede para que eu
possa avançar sempre para frente e para cima.
Idade: 68 – 6 + 8=14 : : 1+4=5(A quinta essência)
São, também, 55 anos de intensa e moderada pesquisa e estudos no tocante à Ciência, além da
transformadora “ARTE REAL”. > S: : G: : S: : I: : < M.A.M.K
Aprimorando o S: : R: : R: : Supremo Rito Real (Royal Supreme Rite) – com apenas dois graus
complementares.
Graus evolutivos: 3º 13º 33º 66º 90º 95º (...) > 144º + 3712º 1

