
 

 

 

ARCA DO TEMPO 

 

 

A Arca do Tempo visa reunir e difundir informações lapidares alcançadas nesta época 

de transição mundial, organizadas na intenção de atravessar os próximos séculos, 

levando no seu bojo conhecimentos teóricos e práticos, tidos como finais e definitivos, 

e alcançados com este propósito histórico dentro de processos únicos e irrepetíveis. 

Antes que a humanidade caia numa crise sem controle maior e as instituições possam 

entrar em bancarrota -como a própria Ciência já admite publicamente ser a tendência 

das próximas décadas-, em função de possíveis cataclismos ambientais e convulsões 

sociais que o próprio ser humano tem semeado sobre a Terra, face o seu quase 

completo divórcio com as forças superiores, mantido nestes últimos séculos de 

História mundial materialista.  

Não obstante, estes conhecimentos, sujeitos a complementos e a desdobramentos 

progressivos, constituindo desta forma uma espécie de cânone elementar, serão 

capazes de auxiliar positivamente a humanidade a superar estas crises -todavia ainda 

sujeitas a se ampliar-, e então se reerguer vigorosamente, mediante a aplicação do 

conjunto das informações vitais reunidas na Arca do Tempo. 

O acervo da Arca do Tempo 

 

A Arca do Tempo possui acervo patrimonial e acervo custodial. 

Dentro do acervo custodial permanente da Arca, merecem destaque duas “coleções” 

singulares, independentes mas consideradas mutuamente complementares (como 

forma & essência). Trata-se da obra preservada do artista plástico Alberto Frioli, com 

mais de 100 peças realizadas em traçado áureo, sobretudo o Harmonizador Planetário 

e o cavalo-alado Aquilon. E também da obra completa do filósofo e escritor Luís A. W. 

Salvi (LAWS), autor polígrafo com mais de 120 volumes, representando um autêntico 

Pramantha, ou uma obra canônica e perenialista, destinada a colocar os cimentos para 

a evolução da nova humanidade. Inclui-se ainda de forma honorífica, dentro do acervo 

custodial da Arca, as obras preparatórias das ama-nuenses Helena P. Blavatsky e Alice 

A. Bailey, e que juntamente com LAWS, integram o fulcro do “Plano da Hierarquia de 

Preparação da Humanidade para a Nova Era”, revelado por Bailey. 
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