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Bevezetés (José Argüelles)
„A Rinri Projekt teljes mértékben tudományos kísérlet, mely e bolygó minden egyes
emberi lényének intelligenciáját, érzelmeit, szívét, elméjét és öt érzékét szükségelteti.
Csak az egyetemes béke feltétele mellett érhetjük el, hogy minden földlakó ember
részt vállaljon benne. Ezen összes emberi csoport közti béke elhozta a célja A
Tizenhárom Holdhónapos Naptárra Váltás Világbéke Mozgalom programjának, az
Első Világbéke, 1996-2000-nek. „Bevezetés: A Világbéke nevű tudományos Kísérlet,”
The Complete Guide to the Rinri Project (A Rinri Projekt teljes tájékoztatója) (1996), 7. o.

Az utóbbi hetekben erősen tudatában voltam, hogy mennyi
idő telt el azóta és hogy mily kevés idő maradt a projekt
megvalósításáig, ami immáron tizenkét ével ezelőtt e
negyedévenként megjelenő hírlevél megszületését, A
Körszivárvány Hídját is hozta. Indítsuk be nooszférikus
emlékezetünk áramát és idézzük föl: A szivárványhíd
látomása az ősi prófécia messzi látóhatárán sejlett föl
először, a Teremtés Könyvében és más világok sorsának
emlékében. 1981-ben a látomást előrevetítette The Art
Planet Chronicles: The Making of The Fifth Ring (A
művészbolygó krónikái: Az ötödik gyűrű létrehozatala) címen
megjelent jövőképünk elbeszélésének megnyugtató befejezése. Itt a szivárványhíd
módszere és győzedelmes célja a planetáris geomancia kiteljesedett példájaként valósul
meg.
Az egy alternatív univerzum krónikáiból kiválasztódott szivárvány-tudomány elveit és
alapelképzeléseit aztán az Earth Ascending (Felemelkedő Föld) mutatta be, mint a teljes
rendszereket vezérlő törvény jellemzőit. Tizenöt évvel később egy Brazília főváros-környéki
házikóban A Bioszférikus Jogok Első Planetáris Kongresszusára készülve ugyanez a
látomás jelent meg, mint a bioszférából a nooszférába történő átmenet egyetlen járható
következménye. Ekkor azonnal kidolgoztuk a nooszféra telepatikus kapcsolófalának, a psi
bank 2080 crono-psi egysége teljes aktiválásának többlépcsős tervét. Az Idő Törvényének
ezen és más evolúciós gyakorlatai adtak kezdetet a szivárványhíd kísérlet teljes
kibontakozásának.

A szivárvány tudomány - radioszonika – kísérletének első állomása 1996. július 26-án, a Kék
Önálló Vihar év, a prófécia negyedik évének első napján kezdődött. A Rinri Projekt
elnevezést a japán Rinri Intézetben tartott bemutatón kapta. A Rinri rinri jelentése: „erkölcsi
megvilágosodás”. Mivel a szivárványhíd az atombomba és az atomtudomány Hiroshimában
és Nagasakiban 1945-ben előidézett erkölcsi elsötétülés megvilágosítását célozta, a Föld
köré vonandó szivárványgyűrű tervére a legmegfelelőbb névként a Rinri Projekt tűnt. A Rinri
Projekt szivárványhíd kísérletéről nem sokkal később kiadvány jelent meg. Azok számára,
akik lépést kívánnak tartani a projekttel és a vele kapcsolódó Idő Törvénye és a szinkronikus
rend témáival, 1996 Mágneses Holdja kezdetével a hírlevél is beindult. Mindezek az Első
Világbéke első négy évének kezdetét jelezték.
Az Első Világbéke 2000-ben fejeződött be. A békét ekkor Krisztus a pokolra történő
alászállásának és az Új Idő Hírverésének négy éve
váltotta fel 2000-2004-ig. A kísérlet rendületlenül
haladt tovább útján néhány sikerrel. Ezek közt említjük
a Föld Varázslóinak a chilei Picarquinben 1999 végén
Kristályos Holdkor végzett
szivárványidéző kísérletét,
valamint két gabonakört. Az
egyik 2000, a másik 2006
Időn Kívüli Napját köszöntötte be. E két lenyűgöző jelenség a
Föld mágneses terének (2000) és a roerich-zászló
békeszimbólumának (2006) Időn Kívüli Nap alkalmával történt
vizualizációját erősítette meg.
A szivárványhíd kialakításához szükséges 28 napos kocka-meditáció sorozatának gyakorlata
mellett a legfontosabb tömeges teendőnk most az, hogy, a szivárványhíd képét igyekezzünk
minél szélesebb körben elterjeszteni. Ahol csak emberi kommunikációs csatorna kínálkozik
rá, közöljük a képet, hogy általánossá váljék a közös tudatalattiban. Terjeszthetjük pólókon,
matricákon, web oldalakon, szórólapokon, hirdetőtáblákon, képes lapokban, számítógépünk
képernyővédőjén, bárhol.
A Szivárványhíd posztert és magyar-ázatát itt töltheted le:
http://rinri.hu/styles/rinri/RainbowBridge-poster-HUNGARIAN.pdf
Ugyanakkor a kísérlet leghatékonyabb rugója még
megvalósításra vár. Ez a CREST 13 Planetáris Mérnöki projektje
– az Idő Törvényének Noé bárkája. Most, hogy az ár újra kedvez
és a fény képviselő erői láthatatlan emlék-körökbe sorakoznak
fel, itt az ideje, hogy a magasabb mentális rétegekre hangoljunk
és hallgassuk, mit mondanak. E hírlevél feladata mindenki javát
szolgálva megértetni a nagyszabású és nemes kísérlet célját és
módszerét, mely nem más, mint a Szivárványhíd Megjelenítése.
E magasztos célt tűzte ki maga elé a Rinri Projekt Hírlevél jelen
száma…(folyt.)

