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Dedico a minha esposa Renata,
Que me brindou a paz e tranquilidade 

Que fizeram possível este livro
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Prologo

Gostaria  que  as  crianças  não  tivessem 
nenhuma  influência  de  crenças  religiosas, 
que  tivessem  o  direito  de  ser  como  os 
ateus, que mais que negarem a divindade, 
tentam comprová-la.
Eu não iniciei como ateu ou antirreligioso, 
em  todas  as  religiões  ou  filosofias  por 
onde estive, os egos das pessoas era mais 
importante  que  compreender  aquilo 
expressado pela filosofia em questão. Que 
os  outros  membros  nos  valorizem,  ou  a 
importância  do  cargo  dentro  da  entidade 
eram  mais  importante  que  a  verdade  dos 
ensinamentos.
Me sinto como a própria incoerência, por um 
lado sou como um ateu, que comprova cada 
coisa através da ciência, da historia, e de 
si  mesmo,  por  outro  comprovei  que  as 
religiões são pedras atrapalhando o caminho 
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e  a  compreensão  das  pessoas,  e  na 
atualidade mais atrapalham do que ajudam. 
Hoje acho um absurdo, que num estado laico 
pela  sua  constituição,  existam  alguns 
lugares, onde se ensine a bíblia para as 
crianças nas escolas públicas. Ensinar as 
crianças  falsidades  comprovadas,  sem 
sustentação histórica nem científica, é um 
crime que lesa a humanidade como um todo.
Com  as  minhas  experiências  e  vivências, 
pude  comprovar  a  existência  de  um  mundo 
sobrenatural que poderia se enquadrar como 
a  divindade,  onde  somente  a  visão  da 
totalidade como uma única unidade, um só 
corpo,  denota  a  consciência  capaz  de 
compreender  e  vivenciar  essa  divindade. 
Nesse  ponto  as  ilusões  das  crenças 
desaparecem  com  todas  as  falsidades 
impostas,  dando  lugar  ao  saber.  Já  não 
temos fé, sabemos como é, o conhecemos e 
vivenciamos.
O saber-se parte de um todo imenso, tendo 
essa  visão  presente  no  dia  a  dia,  nos 
permite a paz necessária, para contemplar a 
imensa magnitude desse ser e compreendê-lo. 
Perceber a unicidade de toda matéria, e a 
energia imanente em cada coisa; intuir o 
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sobrenatural,  com  suas  leis  ainda 
desconhecidas, e poder comprovar tudo isso 
dentro  das  nossas  percepções.  Aumentando 
nosso  consciente  na  mesma  magnitude  que 
nosso inconsciente diminui.
O  caminho  correto  é  a  investigação  e 
comprovação através de história e todas as 
ramas  da  ciência.  Enquanto  isso  vai 
ocorrendo  o  indivíduo  tem  experiências 
próprias  individuais  através  das  suas 
percepções,  sonhos,  emoções,  experiências 
inexplicáveis,  etc;  que  lhe  permitem  a 
certeza  sobre  pontos  que  ainda  não  são 
comprováveis. O problema aqui radica em ser 
capaz  de  não  deixar-se  influenciar  pelos 
próprios desejos e ansiedades, como também 
pelas “imposições do meio atual”, onde a 
maioria decide o que é certo pela força da 
quantidade. A sabedoria vai abrindo a porta 
da Consciência que é imanente em tudo o que 
existe, existiu ou existirá. A Consciência 
possivelmente seja essa divindade.
A vivência do indivíduo deve ser o caminho 
para  qualquer  filosofia,  de  nada  adianta 
aceitar  crenças  que  não  podem  ser 
vivenciadas,  de  fato  nenhuma  crença  deve 
ser  aceita.  O  caminho  da  vida  existindo 
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através das próprias experiências, deve ser 
o caminho escolhido para encontrar ou não 
essa divindade. Palavra, pensamento e ação, 
devem ir unidos, expressar ou falar para os 
outros é relativamente simples, mas não é 
uma situação resolvida na mente. Aquilo que 
se expressa, deve ser vivenciado, ou não 
será compreendido.

O Vocábulo Deus

Para o homem que percebe que tudo é causa e 
efeito, o universo é um efeito que exige 
uma causa adequada, e ele opta por usar a 
palavra  Deus,  em  vez  de  aceitar  a  sua 
incapacidade de ver a causa. Nesses planos 
somente  existem  as  teorias,  e  usar  o 
conceito de Deus como as religiões fazem, 
nos  confunde  com  a  quantidade  das 
diferentes crenças existentes. Muitas delas 
visam o poder e o domínio sobre as massas, 
ou como disse Napoleão Bonaparte:  “o povo 
não  precisa  de  Deus,  mas  precisa  de 
religião”. 
O  mais  importante  num  vocábulo  é  o  seu 
significado, as regras gramaticais são uma 
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tentativa de que todos expressemos de igual 
forma, conseguindo assim que o significado 
seja bem explícito. 
Mas para a palavra “Deus” é impossível uma 
expressão  explicita,  já  que  as  crenças 
fazem as pessoas se confundirem, brigando 
cada qual pela expressão determinada pela 
sua crença. Alguns tem uma ideia totalmente 
ridícula e ilusória sobre este vocábulo.
Na  atualidade,  essa  Palavra  gera  uma 
gigantesca  confusão.  Mas  em  todas  as 
definições que conhecemos, estamos falando 
de um ser similar aos humanos, mas com uma 
capacidade infinita, onipotente. Um ser ao 
qual devemos compreender, mas que ao mesmo 
tempo é impossível de compreender. É claro 
que referente a essa forma de definir, o 
homem nada conseguirá compreender, somente 
criará  crença  sobre  crença,  agudizando  a 
loucura já existente na sociedade.
Frente a isso é bom negar qualquer conceito 
sobre  a  divindade  baseado  em  qualquer 
crença. Começar do zero.
Com a aproximação do término de minha vida, 
observando  meu  universo  interior  a  cada 
dia, percebo cada vez mais a importância do 
universo  interno  do  homem  na  sua 
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existência. O universo externo, científico, 
a  realidade  do  nosso  meio  onde 
compartilhamos nossa vida com outras vidas; 
é muito menos relevante que nosso universo 
interior.
A realidade  do universo deixa de existir 
quando  dormimos,  mas  não  assim  nosso 
interior  que  se  mantém  ativo,  por  isso 
questiono  fortemente  as  religiões,  e  a 
pergunta é:  “Por que buscar fora de nós, 
aquilo que está dentro de nós? A percepção 
direta, verdadeira e real de Deus, somente 
pode ser obtida desde nosso interior.”
Eu sou minha essência, manifestada nos meus 
corpos, e o meu universo imediato. O resto 
dos universos existentes que não percebo, 
simplesmente não existem para mim. Com a 
minha  morte,  o  mundo  deixa  de  existir. 
Então!…. Quem sou eu?
Cada indivíduo tem experiências unicamente 
suas, são vivências que quando expressadas 
e aceitas por outro indivíduo, são apenas 
uma crença para quem não as vivenciou. A 
Verdade, é aquilo que é, e  Deus  pode ser 
comprovado numa  vivência  individual. Mas 
isso é  real unicamente  para  quem  a 
vivenciou.
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Usando  a  razão  e  nossas  vivências  para 
comprovar a existência das coisas, mas não 
aceitando  qualquer  teísmo,  religião  ou 
crença  pré  definida.  Usando  todo  nosso 
potencial e vivências para definir aquilo 
que  existe.  Toda  fé  que  pudéssemos  ter, 
deve ser direcionada para essa busca. 
Pois  tudo  passa  a  ser  fatível  de 
comprovação dentro do indivíduo, já que o 
indivíduo é seu próprio centro, seu próprio 
universo.  Olhando  desde  outra  óptica,  no 
exterior  Deus  não  é  passível  de 
comprovação. 
Vejamos  que  de  acordo  a  todas  as 
explicações  que  possamos  encontrar  nas 
diferentes religiões e filosofias, deus é 
no mínimo, a verdade, eterna e inalterável. 
O que nos induz a que é único e não afetado 
pelo  tempo.  Essa  inalterabilidade  implica 
que não está em nenhum universo, ou nada 
que sofra transformações.
Assim deus é impossível de comprovara pela 
ciência. Pois ela usa os elementos dentro 
do universo para comprovar qualquer coisa. 
Então como poderia comprovar algo que não 
está dentro dos universos? Impossível! 
Por outro lado é que os universos saíram da 
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“Nada”? Isso é um osso difícil de engolir. 
A teoria mais aceita é a do “Big bang”. 
Mas,  qual  é  a  causa  dela?  As  partículas 
atômicas  ou  gazes  que  provocaram  a 
explosão? E qual a causa disso? Do nada é 
que  não  é.  Nada  surge  do  nada!  Isto  já 
invalida o Big bang.
Assim  estaríamos  sempre  no  labirinto  do 
problema  existencial,  de  quem  nasceu 
primeiro, o ovo ou a galinha. Se dizemos 
que o ovo, por que veio de uma mutação, 
implicitamente  estamos  aceitando  a 
existência de algo antes do ovo existir, e 
vira um infinito destas situações. 
Mas  como  no  nosso  tema,  estamos  nos 
referindo Deus como a base inicial, estamos 
falando  do  Eterno  que  sempre  existiu. 
Independente de que este seja realmente a 
causa de tudo o que existe, para o homem 
nada  teria  sentido  se  não  existisse  uma 
causa primaria, assim que ao inexplicável 
deram o nome de “Deus”. Será possível que a 
causa, pudesse estar imanente em cada coisa 
que existe? E como posso então, identificar 
esse imanente em mim? 
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Compreendendo o Que é Ciência 

Para falar de Mecânica Quântica, da Teoria 
da Relatividade não é preciso ser um gênio 
da matemática, como também para falar de 
evolução,  não  é  preciso  saber  biologia 
molecular. E para falar de filosofia não é 
preciso ter estudado na universidade, como 
para  falar  de  religião  não  é  necessário 
saber latim.
A ciência não é ab soluta nem exata.

a)  No  “Princípio  da  Incerteza  de 
Heisenberg”,  demonstra-se  de  que  não  se 
pode observar ou tentar mensurar um evento 
sem alterá-lo. 
b)  Relatividade  da  Simultaneidade  de 
Einstein. A  simultaneidade  de 
acontecimentos  distantes  não  pode  ser 
demonstrada, só pode ser definida, portanto 
é  arbitrária,  caindo  por  terra  as 
concepções  de  tempo  e  espaço  absolutos, 
postuladas por Isaac Newton. 
c) O “Racionalismo Crítico” de Karl Popper 
especifica que se uma teoria nunca pode ser 
testada, ou refutada, também não poderá ser 
uma teoria científica.
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d)  Teorema  da  “Incompletude  de  Gödel”, 
demonstrou que certos problemas não podem 
ser  solucionados  por  nenhum  conjunto  de 
regras ou procedimentos.
e) A  “Teoria da Complexidade em Sistemas 
Dinâmicos  e  não  determinísticos”, 
especifica  que:  “Uma  pequena  mudança  nas 
condições  iniciais  de  um  sistema  não 
linear, pode provocar sensíveis alterações 
à medida que este sistema evolui”.
f) “Leis da física podem variar ao longo do 
universo”. Uma  equipe  de  astrofísicos  na 
Austrália  e  na  Inglaterra  descobriu 
recentemente, evidências de que as leis da 
física são diferentes em diferentes partes 
do universo.

O “Racionalismo Crítico” de Karl Popper que 
foi considerado o filósofo que definiu a 
Ciência Moderna delimitando seu objeto de 
estudo  e  definindo  suas  fronteiras 
determina que: 
1)  Uma  teoria  científica  nunca  pode  ser 
provada verdadeira.
2) Uma teoria científica apenas pode ser 
provada falsa.
3) Uma teoria que não pode ser  demostrada 
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como falsa, não é uma teoria científica.

Demostrar que é falso ou refutar é a chave 
em ciências. 
Uma teoria é um conjunto de ideias que pode 
ser demostrado como falso de alguma forma, 
os  resultados  dos  experimentos,  testes, 
nunca  poderá  provar  que  uma  teoria  é 
verdadeira, apenas que é falsa.  Assim, se 
uma  teoria  nunca  pode  ser  testada,  ou 
refutada, também não poderá ser uma teoria 
científica.

Por isso, o fato do ateísmo pretender que é 
científico é falso, pois a inexistência de 
Deus, não é uma teoria científica, meras 
crenças,  exatamente  iguais  as  crenças 
religiosas. Uma filosofia, já que filosofia 
implica um estilo de vida existência.

A  ciência  provém  justamente  deste 
implacável teste de refutabilidade. Apenas 
as  teorias  que  passam  incólumes  por 
inúmeros  e  sucessivos  testes  de 
falseabilidade conseguem sobreviver, o que 
representa  uma  verdadeira  seleção  natural 
onde apenas as mais robustas logram passar 
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pelos  sucessivos  filtros  a  que  são 
submetidas.
Para  que  uma  teoria  científica  seja 
derrubada basta achar um único caso em que 
ela falhe e, mesmo que ela passe incólume 
por  inúmeros  testes,  nunca  poderá  ser 
considerada  uma  “verdade”,  pois  sempre 
poderá ocorrer um caso em que ela falhe. O 
fato de uma teoria ser científica não é o 
que a torna útil ou aplicável.
As  pessoas,  de  certo  modo,  tendem  a 
mistificar as ciências, e a tratarem como 
sendo  verdades  inquestionáveis.  Isso  é 
falso.
Frente  a  possíveis  modificações  no  nosso 
universo  por  alterações  em  galáxias 
vizinhas, coisa que cientificamente sabemos 
que algum dia ira a ocorrer, muitas das já 
conhecidas leis da física poderão mudar e, 
até  mesmo  a  força  da  gravidade  poderá 
deixar  de  existir  com  as  suas  relações 
atuais. 
Em princípio, tudo poderá mudar de uma hora 
para outra. Não existem garantias de que as 
leis  da  Física  continuem  valendo 
eternamente.  Ninguém  pode  saber,  com 
certeza, como o universo é ou será.
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Mas a sociedade assume que a estabilidade 
das  leis  da  Física  no  tempo  é  algo 
verdadeiro, como também supõem que elas são 
válidas em qualquer lugar do universo. Elas 
são  hipóteses  consideradas  verdadeiras, 
onde  todas  as  outras  se  baseiam  porque 
nunca foram refutadas. Mas a instabilidade 
do universo é visível e irrefutável, o que 
produz  a  certeza  que  um  dia  mudarão. 
Ademais  de  que  podem  mudar  ao  surgir  um 
novo  elemento,  lembrando-nos  de  que  a 
tabela  dos  elementos  químicos  tem  várias 
lacunas.
A ciência não faz nenhuma restrição quanto 
à origem das teorias científicas. Por esta 
razão, as  teorias científicas não precisam 
necessariamente  se  originar  a  partir  de 
dados reais, mas devem ser, necessariamente 
passíveis de serem testadas e rejeitadas. 
Devemos  ter  sempre  em  mente  que  uma 
evidência que possa corroborar uma teoria, 
nunca  é  uma  prova  de  que  a  mesma  seja 
verdadeira.
A matemática não é parte da ciência, ela é 
uma  invenção  do  homem  adaptada  as  suas 
necessidades  e  modificada  quando 
conveniente ou necessário. Ela é como um 
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jogo  com  suas  regras  específicas  onde  o 
homem as muda em propostas, “teoremas”. Os 
teoremas são às teorias dentro da ciência, 
eles  são  refutados  quando  surge  uma 
contradição  entre  dois  teoremas,  onde  um 
deles será refutado como falso. O Teorema 
considerado  verdadeiro  demostra  uma 
veracidade dentro da “armação matemática”, 
o  esqueleto  do  jogo  matemático,  e  é 
considerado uma "Verdade Absoluta". O que 
também  é  falso  no  aspecto  da  existência 
dentro  dos  universos  onde  sopra  a  não 
detetável brisa de uma vida humana.
Ela está composta pelos números, que são 
suas bases e os axiomas, existem diferentes 
ramas distintas que são criadas quando se 
altera um ou outro de seus axiomas. Elas 
evoluem independentemente e nem todas tem 
utilidade  em  nosso  mundo  físico.  Existem 
proposições matemáticas que nunca se poderá 
demonstrá-las  nem  refutá-las,  como  o 
teorema da incompletude de Gödel.

• Teorema 1: "Qualquer teoria axiomática 
recursivamente  enumerável  e  capaz  de 
expressar algumas verdades básicas de 
aritmética  não  pode  ser,  ao  mesmo 
tempo,  completa  e  consistente.  Ou 
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seja,  sempre  há  numa  teorias 
consistentes  proposições  verdadeiras 
que  não  podem  ser  demonstradas  nem 
negadas." 

• Teorema 2: “Uma teoria, recursivamente 
enumerável  e  capaz  de  expressar 
verdades  básicas  da  aritmética  e 
alguns enunciados da teoria da prova, 
pode provar a sua própria consistência 
se, e somente se, for inconsistente.” 

O primeiro teorema garante a existência das 
chamadas proposições indecidíveis, ou seja, 
que não podem ser provadas verdadeiras ou 
falsas.  O  segundo  teorema  impõe  uma 
restrição  a  qualquer  sistema  axiomático; 
não é possível ser consistente e provar a 
sua própria consistência, o que não impede 
que  essa  consistência  seja  provada  por 
outro sistema.
Essas  duas  proposições,  aparentemente 
simples,  tiveram  profunda  repercussão  no 
pensamento científico da época. 
O  resultado  foi  devastador,  demonstrou-se 
que dentro de um sistema lógico axiomático, 
um sistema baseado em axiomas e na lógica, 
como  a  matemática,  sempre  existirão 
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proposições  que  nunca  poderão  ser 
demonstradas  utilizando-se  a  lógica  e  os 
axiomas do próprio sistema.
Um exemplo de erro matemático, temos quando 
uma pedra é lançada verticalmente para cima 
com uma velocidade inicial de 15m/s, de tal 
forma que no instante t a pedra esteja h 
metros  acima  do  solo,  e  o  conjunto  do 
espaço geométrico que satisfazem à lei é: h 
= 15.t - 5.t2 (h em m, t em s) 
As linhas ao longo das quais o ar flui (em 
velocidades  subsônicas)  através  de  um 
aerofólio  formam  um  padrão  idêntico  às 
linhas  ao  longo  das  quais  passa  uma 
corrente  elétrica  num  líquido  condutor 
através de um não condutor do mesmo formato 
que  o  aerofólio.  Os  dois  modelos  são 
iguais,  embora  as  bases  físicas  sejam 
diferentes.  Mais  detalhes,  pertinentes  à 
Cibernética,  podem  ser  vistos  em: 
http://www.feiradeciencias.com.br/sala17/in
dex17.asp
Na  verdade,  a  matemática  está  muito 
avançada,  mas  sem  uma  base  física  que  a 
suporte  e  a  faça  coerente  num  modelo 
completo da realidade física.
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“Cheguei à conclusão de que quanto maior 
educação  na  ciência  tem  uma  pessoa  mais 
resiste em admitir grandes erros da Física 
Geral e sobretudo se vêm do campo da lógica 
pura e não da experimentação”. (M. José T. 
Molina – Metafisica. A equação do amor e 
teoria do todo da física global P-43)

A ciência parte do ponto de vista que a 
vida no âmbito científico, não tem nenhum 
objetivo nem sentido algum. Sendo que sem a 
vida, a ciência é desnecessária, obsoleta.
A Mecânica Quântica encontra-se apoiada em 
conceitos  sobre  o  movimento  e  a  energia 
ainda mais enraizados que os da  Teoria da 
Relatividade e,  consequentemente,  mais 
difíceis de rebater, modificar ou melhorar. 
Não obstante, temos algumas interpretações 
parecem  estar  bastante  distantes  da 
realidade física. 
O modelo de Descartes, era consistente e 
estava  em  acordo  com  o  modelo  de  Kepler 
quanto à forma das órbitas; mas no modelo 
de  Descartes  o  Sol  ocupa  o  centro  do 
vórtice  central,  em  relação  ao  qual  os 
planetas giram em órbitas elípticas, o que 
se contradiz com o modelo de Kepler, onde o 
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Sol ocupa não o centro, mas um dos focos da 
elipse.  Se  isso  for  correto,  existe  uma 
dança  no  universo  atraído  num  ponto 
central,  assim  que  ao  se  expandir  o 
universo, o colapso e um fato vindouro. 
Mas eu não acredito nisso, acho que deve 
existir outra explicação para a percepção 
do  expansionismo  dos  universos,  por 
exemplo: “Existe uma consciência imanente a 
tudo o existente, onde os universos e tudo 
o  que  existe  é  o  equivalente  a  uma 
respiração,  com  suas  diferenciações 
argumentais.  Ao  inspirar  os  universos 
iniciam seu baile sinfônico, que em momento 
sofrerá detenção; produzindo a expiração, a 
consequente compreensão dos universos.
Se  isto  for  correto,  estaremos  frente  a 
ilusão  da  matéria,  onde  ela  é  apenas  um 
veículo. 
Tenhamos  presente  nesse  contexto  a  fator 
tempo.  O  tempo  é  um  fator  que  tem  dois 
aspectos básicos, um real e interno que tem 
influência  dentro  da  própria  vida  do 
indivíduo, relacionado com seus anseios e 
emoções  é  uma  percepção  do  tempo  muito 
variável  ou  subjetiva.  Se  estamos  muito 
felizes, o tempo passa rápido demais, e se 
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for ao contrário ele é lento demais, parece 
não passar nunca; e quando estamos dormidos 
ele desaparece. 
E o outro fator tempo que está relacionado 
com o meio no qual existimos, neste caso 
específico o planeta terra. No entanto, a 
medição  exata  do  tempo  absoluto  não  é 
possível,  todos  os  mecanismos  estarão 
inevitavelmente condicionados, já seja pela 
sua  natureza,  o  lugar  específico  do 
universo como nossos relógios que nos dão 
uma  noção  de  tempo  em  relação  a  quando 
estivemos  literalmente  apagados,  ou 
dormindo.

A ciência é um sistema criado pelo homem, 
baseado em teorias, com o fim de obter o 
máximo de proveito sobre o que existe na 
natureza. Mesmo as usa maiores observações 
não serão nunca uma Verdade Absoluta, dada 
a imensidão dos universos e tamanha a sua 
diversidade,  alcançaria  uma  mudança  de  5 
graus célsius, ou menos na temperatura da 
terra  para  mudar  todas  suas  relações, 
fazendo  desaparecer  suas  asseverações 
baseadas na experimentação.
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Se vamos um pouco a nossa história, a ideia 
de  que  a  matéria  fosse  constituída  de 
partículas  diminutas,  básicas  e 
indivisíveis, surgiu pela primeira vez no 
hinduísmo,  o  ocidente  somente  vem  a 
reconhecer  isso  por  primeira  vez,  no 
primeiro período da filosofia grega. Esse 
período se iniciou, no século VI AC; com 
Tales.  Suas  ideias  foram  pioneiras  na 
sugestão de uma substância fundamental, da 
qual todas as outras coisas seriam formas 
compostas  e  transitórias.  A  vida  estaria 
ligada  a  essa  substância  ou  a  ela  seria 
inerente. Essa ideia foi evada adiante por 
Anaximandro,  discípulo  de  Tales  e  ele 
ensinava que essa substância era primeira, 
infinita,  eterna  e  indestrutível,  e  que 
envolvia  o  mundo,  que  naquela  época 
representava os universos. 
Mas de acordo com minha compreensão, essa 
base  da  matéria,  poderia  vir  das  mesmas 
bases  dos  universos,  a  materialização  da 
“Consciência  Absoluta”,  seria  a  causa  da 
matéria  em  seu  elemento  primordial.  Que 
ademais essa “partícula é geometricamente 
infinita”,  encontrando-se  sempre  um  novo 
universo em seu interior como constituindo 
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os universos que conhecemos.

Mais adiante com Parmênides foi introduzido 
um  argumento  puramente  lógico  em 
metafísica: “Não se pode conhecer o que não 
é, nem nome lhe dar; pois o que pode ser 
pensado e o que pode existir são uma mesma 
coisa.  Portanto,  somente  o  Um  é  e  não 
existem nem Vir-a-ser nem Deixar de Ser”. 
Onde está presente o conceito de eternidade 
incluso na realidade interna do homem, o 
que existe, a realidade, é aquilo que se 
possa pensar.
Conceito  de  eternidade  confirmado  mais 
adiante  por  Lavoisier  e  Einstein  para  a 
matéria dos Universos. “No mundo material 
nada se perde, tudo se transforma” ou “O 
Universo  é  Energia,  a  matéria  é  energia 
condensada: E = m.c ². ”Toda a energia do 
universo é constante, não pode ser criada 
nem destruída.”

Nossa vida humana, ao igual que o universo, 
estão presos a ação como uma lei absoluta. 
É impossível não agir a cada instante. Se 
respiramos  seguimos  vivendo,  se  nos 
alimentamos  crescemos,  tudo  é  causa  e 
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efeito. É impossível viver sem agir pois o 
Universo é Movimento.
A  vida,  existência,  neste  universo 
tridimensional, somente pode ser realizada 
com um “carro” que é O CORPO FÍSICO, o qual 
se relacione com o movimento do Universo e 
o acompanhe. Mas todos temos um Universo 
interno e pessoal dentro de nós, que não 
depende  deste  universo  tridimensional  dos 
nossos corpos. 
Percebendo a fundo, podemos entender que o 
universo surge para nós quando nascemos e 
desaparece  quando  morremos,  por  isso  a 
realidade  do  universo  é  pouco  relevante 
frente  a  nossa  realidade  individual.  E 
também devemos ter em conta que a realidade 
do mundo deixa de existir quando dormimos, 
mas não assim nosso interior que se mantêm 
ativo. 

Consciência e Deus

Dentro do contexto de que neste universo 
tridimensional  as  transformações  são 
constantes, podemos dizer que ele e tudo o 
que  existe  dentro  dele  não  pode  ser 
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denominado  como  Verdade.  Mas  o  que 
significa “Verdade”? Verdade é aquilo que 
é! Assim que não pode existir duas, pois ao 
ser uma negaria a outra; quando uma fosse a 
outra não poderia ser. E também ela seria 
Eterna, sempre a mesma. 
A eternidade parece uma relação de tempo, 
mas  se  o  tempo  é  criado  pelo  movimento, 
este  não  existe  fora  do  Universo 
tridimensional.
Agora  vamos  a  pensar  em  uma  “Energia 
Primordial  Criadora”,  intuímos  que  para 
“Criar” seria necessário “Saber”, ter amplo 
conhecimento do que será ciado. E olhando 
dentro de nós, somente podemos identificar 
uma causa possível; a “Consciência”. 
Como identifico essa consciência dentro de 
mim  como  indivíduo?  Reconhecendo  que  o 
Universo está formados por um sem número de 
indivíduos, totalmente diferentes, presumo 
que por lógica, cada indivíduo tenha sua 
própria  consciência.  Mas  com  uma  base 
comum. O que me leva a presumir que exista 
uma  “Consciência  Absoluta”  que  abarque  a 
todas as consciências existentes. 
Assim  podemos  dizer  que  a  “Energia 
Primordial”  emana  da  “Consciência 
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Absoluta”. Mas que é consciência?
Poderíamos dizer que Consciência é o estado 
de “saber profundo”, é o saber em todos os 
aspectos de algo, impossível de definir.
Podemos identificar isso tratando de ver em 
nós  mesmos.  O  homem  tem  sua  existência 
condicionada a ação, se respira vive, se 
alimenta cresce, e ao crescer experimenta. 
A  medida  que  o  homem  experimenta  vai 
acumulando  experiências,  as  quais  vão 
transformam-se  em  conhecimento,  é  onde 
passa  a  saber  sobre  algumas  coisas.  O 
conjunto  dessas  coisas  transformam-se  em 
partículas de sabedoria. É nesse ponto onde 
o  homem  passa  a  ser  sábio,  cheio  de 
pequenas partes de saber que vão formando 
um conjunto. 
Em um dado momento, na comunicação de sua 
consciência com a Consciência Absoluta, ele 
recebe a última partícula de uma coisa em 
particular; é onde acontece uma explosão de 
saber, o quebra-cabeça está completo e ele 
vê o conjunto respeito aquele saber, uma 
totalidade  nova  e  cheia  de  absoluto 
entendimento. Isso é consciência. O homem 
adquiriu Consciência sobre alguma coisa; e 
essa  Consciência  permanecera  sempre  com 
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ele.
Pense no universo tridimensional como uma 
bolha,  que  dentro  está  em  constante 
movimento, sendo regulado pela consequência 
tempo. Mas o que não tem dimensões, onde 
reside nossa mente, somente está limitado 
quando  a  mente  está  atada  a  um  corpo 
tridimensional. Nesse caso a mente tem uma 
percepção de tempo, sofrendo de amnesia de 
suas outras existências. Quando não existe 
mais  corpo  tridimensional  a  Mente  está 
livre  percebendo  a  totalidade  do  próprio 
ser,  de  todas  as  suas  existências  e  da 
própria consciência.
Os seres que compõem os universos são uma 
partícula existente, cada uma tem um motor 
do existir que é Consciência do Indivíduo 
que reside na mente, a qual alguns chamam 
de espírito. A mente se ata ao corpo sendo 
diferente em cada espécie, pedra, vegetal, 
etc.;  pois  de  acordo  ao  corpo  são  os 
impulsos  e  instintos  colocados  na  mente 
presa ao físico, para que assim cumpra com 
seu dever neste imenso corpo universal.
Se observamos a espécie animal, cada célula 
do  corpo  tem  mente,  é  por  isso  que  as 
células realizam perfeitamente seu trabalho 
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de funcionamento para dar vida ao especiem 
animal; seja humano ou não. 
Os humanos só são privilegiados no sentido 
que  podem  perceber  e  vivenciar  a  Deus, 
compreender quem eles são, de onde vem, a 
onde  vão,  e  perceber  o  meio  no  qual 
existem. Os outros animais em sua perfeição 
não percebem isso, somente cumprem com o 
que emana da Consciência Absoluta para a 
Consciência  do  indivíduo;  eles  são 
perfeitos no seu caminho, sempre transitam 
pelo caminho correto, mas os humanos muitas 
vezes erram o seu caminho levando-se por 
ilusões.
Para  que  alguma  coisa  exista  em  este 
Universo  tridimensional,  é necessário  que 
contenha  dentro  de  si  a  partícula 
primordial,  a  semente  de  Consciência 
Individual que foi colocada dentro dele.
Todas as partículas do universo estão em 
constante  e  absoluta  ligação  com  a 
“Totalidade  Criadora”.  Mas  a “Consciência 
Absoluta”  recebe  ao  mesmo  tempo  as 
vibrações  de  todos  os  seres  existentes. 
Somente  existe  Consciência!  O  restante  é 
ilusão  transitória  atada  ao  tempo  e 
morrendo a cada instante.
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Para  entender  melhor  esse  aspecto,  e 
simplificando  para  não  sair  do  tema, 
adentremos dentro do nosso próprio corpo. 
Observemos  que  das  nossas  células  mais 
antigas,  aquelas  com  mais  de  10  anos, 
somente existem as neuronas; o restante já 
morreu. Não existe em nosso corpo atual, 
nenhuma  dessas  células  mas  estamos  vivos 
por que existem as células filhas, netas e 
bisnetas delas mantendo o nosso organismo 
vivo. Nossas células se alimentam, defecam, 
procriam e cumprem sua tarefa a perfeição; 
e tanto elas como nós, somos animais.
Desta  visão  de  existência  sobre  nosso 
próprio corpo, podemos ver claramente como 
funciona  o  organismo  denominado  planeta 
onde  todos  os  seres  vivos  hoje,  são 
descendentes  de  aqueles  que  morreram  e 
estão  imersos  nas  “neuronas”,  para  assim 
explicar,  que  são  a  atmosfera,  parte  do 
corpo que abrange todos os seres existentes 
no  planeta.  Se  retiramos  a  atmosfera, 
observamos que é idêntico a quando alguém 
morre,  neste  caso  específico  o  corpo  da 
humanidade denominado Terra morre. 
Eu tenho um corpo físico, que é uma máquina 
que contém um sistema nervoso, transmissor 
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de impulsos de vários tipos e formas para 
minha mente. Que é essa mente? 
Vejamos o que o amigo Einstein expressou, 
“a  mente  que  se  abre  a  uma  nova  ideia 
jamais volta a seu tamanho original”. Como 
o cérebro não aumenta de tamanho, temos que 
a mente não é o cérebro, mas que cresce. Em 
que sentido cresce? A única forma que posso 
entender isso é que cresce em consciência.
No  nosso  corpo  físico  o  cérebro  é  o 
transformador  emissor  receptor,  ele 
transmite todas as nossas percepções destes 
Universos  e  recebe  o  que  vem  da  nossa 
partícula eterna que é nossa Consciência.
Assim, eu entendo que esta mente é outro 
corpo  que  tenho,  que  é  algum  tipo  de 
matéria, mas desconheço os fatores que a 
compõem.  E  a  pergunta  que  se  forma  é, 
“existe  algo  imaterial  ligado  a  minha 
mente?” 
Sei  que  tenho  um  consciente  e  um  imenso 
inconsciente, e que no cérebro do meu corpo 
físico existe uma grande parte inoperante. 
Será que esse inconsciente não está ligado 
a base do universo? O que é a consciência? 
Qual a sua constituição?
Acho um erro que quando falamos de cérebro, 
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entendamos  que  é  a  totalidade  do  corpo 
físico e também da mente. Por isso fica bem 
mais complicado entender as diferenças. 
Quem  somos?  Corpo  ou  mente?  Pelo  que 
observamos,  somos  a  MENTE.  O  corpo  é  o 
carro que nos leva pelo meio ambiente e a 
mente o condutor desse carro. 
Nós  temos  um  corpo  que  é  uma  máquina 
química  perfeita,  mas  que  não  pensa.  A 
maioria das pessoas vem no cérebro a fonte 
dos pensamentos, mas isso é um erro, pois 
nosso corpo físico emite impulsos através 
do  sistema  nervoso  que  são  direcionados 
pelo  cérebro  para  a  mente,  ela  é  quem 
pensa. O cérebro é o terminal nervoso do 
corpo físico, que induz impulsos sobre a 
mente. 
A mente é quem pensa, organiza e direciona 
a ação. Olhar corresponde ao corpo e Ver a 
Mente; somente através da Mente chegamos a 
nossa consciência. 
Um  computador  está  basado  em  dois 
elementos, o sistema binário, e quando se 
especula  com  três,  é  absurda  a  imensa 
possibilidade.  Imaginemos  então,  que  o 
básico  na  mente  são  cinco  possibilidades 
primarias, os cinco sentidos que alimentam 

33



Deus eu Universo

a mente. 
Por  outro  lado  temos  uma  divisão  entre 
nosso  consciente  e  nosso  inconsciente, 
ambos  muito  claros,  um  é  aquilo  que 
percebemos dentro da mente sobre o meio e o 
outro é o que não percebemos, possivelmente 
uma ligação com uma consciência atemporal.
Isto  é  o  que  realmente  sabemos  sobre  a 
mente. As sensações que alimentam a mente e 
sus  atributos.  Uma  percepção  existente 
reconhecida por nós e um vazio do qual não 
somos conscientes, nosso inconsciente. 
Então  qual  é  a  teoria  mais  coerente  que 
poderíamos expressar sobre Deus?
Observemos que os universos são um sô corpo 
com  uma  mente  “sem  inconsciente”.  E  da 
mesma  forma  que  todas  as  partículas  de 
massa  que  o  constituem,  todas  as  mentes 
formam a “mente suprema”. A diferença entre 
a mente suprema e as mentes individuais que 
há  formam,  está  no  inconsciente.  Os 
inconscientes  das  mentes  das  partículas, 
são  aquela  parte  que  a  partícula  não 
conseguiu  transcender,  transformando  do 
inconsciente para consciente. 
Assim  não  existe  igualdade  de  capacidade 
nos  inconscientes.  É  mas  notório  quando 
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observamos a diferença de um animal, por 
exemplo  um  gato,  com  o  animal  humano. 
Aparentemente o animal humano tem uma muito 
maior  possibilidade  de  transcender  e 
transformar  o  inconsciente  em  consciente; 
mas  não  se  enganem  pensando  que  são 
superiores, somente são diferentes, até as 
pedras têm mente!
Todos  os  inconscientes  residem  no 
“consciente  absoluto”,  assim  é  comum  a 
transmissão e recepção do indivíduo com a 
“mente absoluta sem inconsciente”, ou com 
Deus  se  preferir  assim  denominá-lo,  pois 
toda a energia dos universos tem sempre a 
mesma capacidade e não está afetada pelo 
tempo. 
Isso quase foi expresso por Einstein, nos 
temos que (Energia = k + mc²), onde k é a 
energia da massa em repouso, mais a massa 
por  velocidade  da  luz  ao  quadrado,  no 
vazio. Assim que, pelo menos teoricamente, 
tudo é energia.
Se  entendemos  a  unicidade  de  todas  as 
coisas num só corpo, a base desse imenso 
corpo seria esse “Deus”, imanente a tudo o 
que existe. Ou seja, quem está em todas as 
coisas.
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Somos  a  partícula  divina,  nossa 
consciência, a qual recebe uma Mente, que é 
um  corpo  etéreo  onde  se  produzem  nossos 
pensamentos.  Mente  que  é  material  de 
constituição desconhecida, mas não de três 
dimensões,  ela  tem  a  própria  realidade 
dentro  de  um  Universo  sem  dimensões, 
movimento ou tempo; ela é bem diferente da 
realidade que temos neste universo de três 
dimensões. 
Nosso  físico  esta  imerso  no  corpo 
tridimensional  do  Universo  e  temos  uma 
realidade comum a todos que bem conhecemos. 
Mas  a  Mente  tem  sua  própria  realidade, 
individual  e  única  do  indivíduo.  E  da 
realidade  do  universo  tridimensional, 
somente retira para si o que se relaciona a 
suas experiências.
Nós  sempre  fomos  e  seremos  a  partícula 
eterna  e  individual  da  Consciência 
Absoluta, Deus. Quando nascemos surge o ego 
como referência de individualidade. Depois 
adquirimos  um  corpo  material  energético, 
para  nomear  de  alguma  forma,  é  o  nosso 
Corpo Mental, ou Mente. É ali onde está o 
nosso eu experiencial, que nada mais é que 
nossa realidade individual. Somente depois 

36



Deus eu Universo

se  adquire  um  corpo  físico,  o  qual  vai 
diferir, dependendo do que vier a fazer nos 
universos.  Alguns  nascem  mulheres, 
camundongos, outros micróbios e assim por 
diante. 

Sobre a comprovação da teoria de Darwin, ou 
teoria evolucionista temos que o primeiro a 
escrever  sobre  o  assunto  foi  Lamarck, 
depois  a  Blavasky  e  Darwin.  Depois  veio 
Neodarwinismo que foi formulada por vários 
pesquisadores incorporando as noções atuais 
de genética, dando um caráter comprobatória 
à teoria. 
Nesse  ponto  não  devemos  questionar,  pois 
quando  chegamos  ao  plano  da  biologia,  a 
teoria  de  Darwin  volta  a  ser  teoria  em 
estudo,  pois  os  biólogos  discutem  e  não 
estão  de  acordo  no  conceito  que  a  vida 
apareceu. Basicamente usam a menor corrente 
possível de ácido nucleico, e a conclusão 
dadas as imensas cifras de possibilidades 
obtidas,  chegam  a  conclusão  que  é  quase 
impossível que a vida tenha surgido assim.
Alguns defendem  as  possibilidades  de  que 
sim  a  vida  venha  a  evoluir  de  processos 
químicos primários, falam de uma evolução 
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bioquímica  que  terá  durado  cerca  de  3,5 
bilhões de anos. Isso é somente quanto aos 
sistemas metabólicos essenciais, que ainda 
hoje  se  mantêm  plenamente  funcionais  nas 
células das bactérias, dos protistas e dos 
fungos.  É  quase  para  pensar  da  vida  ter 
evoluído em outro planeta. Isto refutaria a 
teoria dos ateus.
Não  sei  por  que  parece  que  existe  uma 
confusão,  de  que  a  evolução  poderia 
comprovar a inexistência de deus, isso é 
ridículo.  Mesmo  que  pudéssemos  comprovar, 
ainda seguiria existindo a mesma pergunta 
sobre  as  origens.  Sempre  chegaríamos  ao 
“problema  existencial”,  que  junto  com  o 
motor continuo, tira o sono de muitos.  E 
isso é sempre pelos mesmos erros, que são 
somente olhar para o universo material e 
não aceitar a existência de outros fatores 
diferentes.

Assim  pois,  a  teoria  do  Deísmo  reza  que 
Deus é “Consciência Absoluta”, que de essa 
Consciência saem as partículas que formam 
todos  os  universos,  que  os  Universos 
tridimensionais estão “em uma bolha”, onde 
a  própria  respiração  dos  Universos  é 
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causada por seus movimentos constantes de 
transformação é a expansão ou retração que 
observamos.
Esse universo tridimensional está composto 
por  partículas  e  instantes,  onde  os 
instantes  são  a  relação  de  tempo  mas 
pequena a uma referência y as partículas o 
menor tamanho de algo específico em relação 
a massa e energia que tenha contida em sua 
individualidade.
Toda  partícula  se  caracteriza  por  conter 
uma  partícula  divina  dentro  do  seu 
contexto, sendo esta partícula de Deus que 
ditamina o que ela deverá fazer. Uma célula 
de nosso corpo é uma partícula, nós com a 
totalidade de nosso corpo também somos uma 
partícula,  o  planeta  terra  com  todo  seu 
contexto é uma partícula, o sistema solar é 
uma partícula e assim por diante. 

O Ser e a Mente

Nosso  físico  esta  imerso  no  corpo 
tridimensional  do  Universo  e  temos  uma 
realidade comum a todos que bem conhecemos. 
Mas  a  Mente  tem  sua  própria  realidade, 
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individual e única do indivíduo.
Nós  sempre  fomos  e  seremos  a  partícula 
eterna  e  individual  da  Consciência 
Absoluta, Deus. Quando nascemos surge o ego 
como referência de individualidade. Depois 
adquirimos  um  corpo  material  energético, 
para  nomear  de  alguma  forma,  é  o  nosso 
Corpo Mental, ou Mente. É ali onde está o 
nosso eu experiencial, que nada mais é que 
nossa realidade individual. Somente depois 
se  adquire  um  corpo  físico,  o  qual  vai 
diferir, dependendo do que vier a fazer nos 
universos.
O ser e a mente não tem sexo, isso é um 
atributo  do  corpo  físico  tridimensional, 
que depende de nossos deveres no universo, 
daquilo que viemos a realizar aqui; quem 
tem sexo é o corpo físico. 
Como já expressamos, os seres humanos não 
somos superiores a nenhum ser, nem animal 
ou vegetal; simplesmente somos diferentes. 
E  para  que  os  seres  humanos  possam 
sobreviver em seu habitat é necessário a 
existência conjunta de todos os seres que 
existem.
No  corpo  mental  temos  uma  realidade 
individual, que é a mais importante e a que 
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nos transforma, sendo o único que levamos 
quando morremos.
Sendo assim, quantas realidades existem? A 
resposta  a  essa  pergunta  é  que  existem 
tantas  realidades  quanto  a  quantidade  de 
seres existam mais a realidade do universo. 
Mas para cada um de nós, isso significa que 
temos  duas  realidades,  a  comum 
tridimensional  e  a  individual,  nossa 
pessoal.
Para  saber  mais  sobre  nossa  realidade 
individual,  devemos  ter  bem  claro  a 
imensidão  do  universo.  Pois  a  nossa 
realidade imediata no universo, aquela que 
forma  nosso  mundo  pessoal  onde 
experienciamos,  é  diminuta,  minúscula, 
infinitamente  pequena  em  relação  ao 
universo. Mas é imensa, imensurável, aquela 
parte do universo que apesar de existir, 
nunca chegaremos a perceber, vivenciar, ou 
ter nem mesmo ideia de que existe. 
A realidade que conhecemos do universo é 
aquilo  onde  estamos  imersos,  onde  todos 
vemos, ou acreditamos ver, a mesma coisa. E 
ainda acreditamos que estamos todo o tempo 
imerso nessa realidade tridimensional, mas 
isso é uma ilusão. 
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Quanto tempo passo imerso nesta realidade? 
Eu calculo que no máximo um 65% do tempo de 
vida, pois quando estou dormindo, estou em 
outra  realidade,  onde  sonho  e  não  sou 
consciente desta realidade. Quando acordo, 
apronto o café e me sento a beber, mas me 
ponho a pensar no meu trabalho, também não 
estou nesta realidade que é café a minha 
frente  e  sim  dentro  da  minha  realidade 
pessoal;  que  neste  caso  específico  é  o 
trabalho. O que me leva a outra pergunta: 
Qual  é  a  realidade  mais  importante?  A 
realidade  global  do  mundo  ou  minha 
realidade pessoal?
A  resposta  é  que  a  realidade  mais 
importante é minha realidade pessoal. Pois 
com ela eu venho para a vida e com ela irei 
embora,  ademais  que  é  a  única  que  posso 
modificar a minha vontade.
Poderíamos  dizer  que  a  realidade  dos 
universos é como os grandes filósofos da 
antiguidade expressavam, “uma ilusão”. 
Coisa difícil de perceber para a maioria 
das pessoas, mas se compreendemos que essa 
realidade está interligada ao tempo, vemos 
com  claridade  a  mutação  dela  a  cada 
instante,  o  que  fica  comprovado  quando 
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comparamos as épocas entre grandes períodos 
de tempo; se vivi na idade média, morri e 
renasci nesta época de aviões, foguetes e 
satélites, como reconheceria a realidade de 
minha vida anterior? 
A cada instante a realidade dos Universos 
morre e renasce. Por isso podemos dizer que 
o universo é uma ilusão, pois no final tudo 
se  transformará  desaparecendo,  indo 
unicamente  na  direção  da  transformação, 
morte, fim. Nunca mais existirá aquilo que 
já existiu no universo tridimensional. Mas 
o  que  existe  no  Universo,  sem  tempo  nem 
espaço, por sempre será. 
Para experienciar obtemos um corpo mental, 
onde  mora  nossa  realidade  individual.  E 
depois adquirimos um corpo material, que no 
meu caso é um corpo humano. Corpo que é 
determinado  pelas  ações  que  viremos  a 
realizar,  as  quais  determinam  o  caminho 
correto do ser indivíduo. Assim como hoje 
sou  homem,  amanhã  poderei  ser  mulher; 
involuir para um animal ou um mineral. Ou 
mesmo evoluir para o desconhecido.
O  fator  partícula  tempo  está  também 
relacionado as diferentes realidades, onde 
está  partícula  este  realizando  as  ações, 

43



Deus eu Universo

vivendo. Como exemplo temos que nós seres 
humanos  somos  partículas  amplamente 
complexas, tanto que estamos formados por 
um imenso número de outras partículas, e 
tanto eu corpo, como cada partícula deste 
corpo, tem cada qual a própria realidade 
pessoal, individual e única.

O Endeusamento do Ser Humano

A tendência do homem, foi sempre a mesma, 
tudo  aquilo  que  desconhece  ou  assusta  é 
deus. Por isso quando um homem se destaca, 
com  algum  poder  incompreensível  para  o 
comum dos mortais, é tildado de deus. Como 
foram  Jesus  e  todos  os  considerados 
avatares hindus.
O  último  dos  Avatares  a  viver,  foi  Sai 
Baba,  e  tive  o  privilegio  de  ir  vê-lo, 
comprovar aquilo tudo que dele se falava.
Fui  investigar  e  passei  6  meses  la,  e 
apesar de ter presenciado os milagres de 
Sai Baba, e comprovado a veracidade sobre a 
sua capacidade supra-humana, que era muito 
maior que o comum dos mortais. E que mexeu 
comigo,  dando  lugar  a  uma  compreensão  e 
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melhorias imensas.
Optei por me afastar do frenesi coletivo, 
absurdo e inconsistente, e compreendi que 
Jesus  e  todos  esses  seres  também  são 
homens. Penso que o consciente deles, é de 
muito maior tamanho que o do homem comum. 
Mas  existe  uma  questão!  O  por  que  esses 
homens, não nos ensinaram como usar esse 
poder,  ou  mesmo  como  aumentar  nosso 
consciente?
Respeito a isso, tenho quase certeza que 
tais seres superiores, não devem explicar 
esses poderes para nós, porque somos muito 
negativos, e com eles destruiríamos tudo, 
como fizemos em Hiroshima e Nagasaki.
Não  sei  se  passou  com  alguém  mais,  mas 
quando  tinha  uns  treze  anos  ou  um  pouco 
mais, me vi “não abrindo”, algo como uma 
porta  dentro  da  minha  mente.  Fiquei 
momentaneamente  triste,  pois  dentro  da 
minha consciência sabia de duas coisas. A 
primeira é que essa porta não poderia mais 
ser  aberta,  o  que  me  condenava  a  uma 
existência  com  padecimentos.  A  segunda  é 
que eu era uma partícula como tantas, do 
que possivelmente fosse Deus, e que todos 
os meus iguais, frente ao conflitivo mundo 
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exterior,  também  fecharíamos  essa  porta. 
Pois  os  poderes  que  de  ali  vinham, 
permitiriam  que  um  indivíduo  destruísse 
todo  o  universo.  Nunca  antes  falei  nem 
escrevi  sobre  isso  em  nenhum  lugar,  até 
hoje que tenho sessenta e um anos e meio.
Penso  que  as  diferenças  estão  na  nossa 
mente. De acordo a constituição do universo 
e a sua forma, deduzo que nossa mente faz 
parte  de  uma  mente  absoluta,  e  que  tudo 
aquilo que vemos, cheiramos, ouvimos, etc; 
alimenta em forma direta a nossa mente. Se 
os negrinhos desnutridos da África, tem uma 
deficiência  na  sua  capacidade  mental, 
intelectual,  sendo  que  isso  é  causada 
somente pelo alimento físico. 
Como então podemos ir adiante? Com todas as 
falsidades,  crueldades,  tramoias  e 
maldades,  com  as  que  estamos  sendo 
alimentados  por  todos  os  anos  da  era 
cristã,  com  suas  mentiras  e  falsidades 
históricas?

A religião da Verdade

Denominei  religião,  por  que  parece  em 
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essência com uma, mas o interessante é que 
nela  não  pode  haver  dissidências  ou 
divisões, ademais de estar comprovada em si 
mesma.
Existe  uma  organização,  um  equilíbrio 
perfeito nos universos, e esse equilíbrio 
existe porque os universos têm suas leis. 
Essa espécie de “religião”, está embutida, 
aparentemente escondida dentro dessas leis, 
mas é bem fácil de ver. 
O famoso karma, refere-se a ação, ou seja, 
a palavra karma é sinônimo da palavra ação, 
significam a mesma coisa. 
Assim temos que respirar é uma ação, que 
tem por consequência manter a vida, e se 
observamos  profundamente,  nós  e  nada  nos 
universos  têm  uma  escolha,  todos  mesmos 
quietos, estão atuando.
Assim  é  que  nós  estamos  como  todas  as 
coisas, no caminho da ação, o “karma yôga”, 
sem escolha. 
Como cada ação traz uma consequência, no 
que  se  refere  a  compreensão  e  a 
consciência,  não  temos  escolha.  Todos 
estamos obrigados a adquiri-la, por isso é 
importante aproveitar o tempo de vida.
Sobre as leis universais e a consciência, a 
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medida que vamos compreendendo a unicidade 
de todas as coisas, e percebendo que tudo 
realiza  um  serviço  ao  absoluto,  nossa 
compreensão  abre-se  para  uma  espécie  de 
“não  violência”,  já  que  tudo  está 
realizando um serviço perfeito. A mente dos 
animais e suas reações, a diário me ensinam 
que  os  valores  deles  chegam  a  superar  e 
muito  os  valores  de  muitos  humanos  na 
atualidade.
Como entendo que na vida tudo são ações, 
entendo que o erro é normal, o que não é 
normal, que é doença, é o perceber o erro e 
não corrigi-lo. Assim no que me é pessoal, 
não  entendo  esse  merecimento,  essas 
exigências morais que as outras religiões 
condicionam  para  chegar  a  essa  divindade 
que promovem.
As leis da ética, da sociedade para o bom 
relacionamento, não tem muito a ver com a 
consciência,  nem  de  ter  obtido  a 
compreensão de colocar-se no lugar do outro 
e não magoar seu coração. 
A  moral  e  uma  conduta  específica,  como 
também as leis passiveis de penas, não tem 
uma  relação  com  as  leis  naturais  dos 
universos. Mesmo porque as leis do universo 
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não podem ser transgredidas.
O fato de crescer em compreensão, ao obter 
a visão da unicidade de todas as coisas. 
Onde  a  nossa  conduta  poderá  ter  alguma 
semelhança  com  o  que  se  denomina  bem  ou 
moralidade,  implica  unicamente  na 
adquisição de consciência. 
E existem pessoas que precisam errar para 
poder  seguir  evoluindo  em  compreensão. 
Assim elas devem estar livres para assumir 
novas  experiências,  mesmo  que  negativas, 
pois  nós  não  somos  “O  Diretor  dos 
universos”. 
Mas,  nenhum  ser,  conseguira  chegar  a 
perceber  a  grandeza  do  todo,  enquanto 
acredite que o homem é superior a alguma 
coisa.  “Tudo  é  diferente,  não  há  nada 
superior”.
Os  universos  são  um  só  organismo,  cada 
partícula,  está  interligada  com  seu  meio 
pela “mente”, animais, vegetais e minerais, 
tem  uma  mente  específica,  possivelmente 
diferente, mas não posso afirmar isso. Pois 
diferentes são os corpos e estruturas, mas 
a  natureza  da  mente  é  desconhecida.  Por 
isso  baseio-me  não  só  nos  conhecimentos 
adquiridos,  mas  nas  minhas  experiências, 
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estudando minhas vivências relacionadas com 
todos os aspectos, até as mais sutis.
A  forma  das  paredes  falarem,  é  pela 
transmissão  de  emoções.  Eu  criei  uma 
casinha,  alugada,  modesta,  com  muito 
carinho, e como tudo se reflete na mesma 
intensidade.  Faça  assim,  e  poderás 
comprovar, que um dia ao entrar nela, ela 
te respondera, injetando-te alegria. 

Quando regas as plantas, 
Eu te agradeço!…. 

Quando com carinho limpas, 
 as paredes e objetos de tua casa, 

Eu te acariciarei, 
Na mesma intensidade de amor…. 

Da mesma forma que ames 
E sintas as coisas que te rodeiam 
No teu coração…. Eu te amarei…. 

Poderás sentir o reflexo 
Do carinho que dás, 

É somente saber, que estou ali. 

Sim, Eu estou dentro de ti! 
E também em cada coisa que te rodeia, 
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Para assim, poder-te amar mais!…. 

Pode-se ser científico e ter coração, mas 
alguns são só mentes, por isso afirmo que 
está  experiência  pode  ser  comprovada 
inclusive pelos não científicos, que tenham 
coração e inteligência. Aqueles científicos 
carentes de coração, não só não comprovarão 
nada, como os frutos de sua amarga vida, 
serão  perdidos  frente  as  futuras 
investigações.

As Plantas tem Mente também

Sobre as plantas, o pioneiro foi o indiano 
Jagadish Chandra Bose (1858-1937). Em 1895, 
Bose deu sua primeira demonstração pública 
de  ondas  eletromagnéticas,  utilizando-os 
para  tocar  um  sino  remotamente  e  para 
explodir pouco de pólvora. 
Em sua apresentação à Instituição Real em 
janeiro de 1897, Bose especulado sobre a 
existência  da  radiação  eletromagnética  do 
sol, o que sugere que tanto a solar ou a 
atmosfera  terrestre  pode  ser  responsável 
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pela  falta  de  sucesso  para  muito  na 
detecção  de  tais  radiações.  (a  emissão 
solar não foi detectado até 1942, e a linha 
de absorção de vapor foi descoberta durante 
o trabalho de radar experimental em 1944). 
Por volta do final do século 19, afastou-se 
ondas  eletromagnéticas  para  fenômenos  de 
resposta em plantas, o que incluiu estudos 
sobre  os  efeitos  da  radiação 
eletromagnética sobre as plantas. Em cujos 
experimentos  demostraram  que  as  plantas 
crescem mais rapidamente ao som de música 
calma  e  mais  devagar  quando  expostas  a 
ruídos. Ele também estudou como as estações 
do ano e estímulos químicos influenciavam 
as plantas. A partir da análise da variação 
da  membrana  celular  das  plantas  em 
situações  diferentes,  advertiu  que  os 
vegetais  podiam  sentir  dor  e  entender  o 
afeto.
Em uma série de experiências, mostrou como 
elas reagem a estímulos tais como toque, 
música, veneno, calor e choques elétricos 
da mesma maneira que animais. O cientista 
anestesiou plantas com clorofórmio e suas 
reações à anestesia e a recuperação delas 
quando levadas ao ar fresco eram idênticas 
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às dos animais. Bose usou clorofórmio para 
anestesiar  um  pinheiro  e  replantá-lo, 
evitando qualquer dano à planta.
Anthony Trewavas argumenta que, tal como os 
animais,  as  plantas  estão  sempre  em 
movimento, mas em ritmo diferente. 
Colleen  Kelly  estudou  o  comportamento  da 
planta parasita Cuscuta europaea, e notou 
que ela “escolhia” suas presas. A cientista 
observou que a cuscuta é capaz de avaliar 
se o hospedeiro lhe gerará muito ou pouco 
nutriente. “A parasita tem essa resposta de 
aceitação e rejeição antes de consumir o 
alimento do hospedeiro. Então, é possível 
dissociar  a  escolha  ativa  dos  efeitos 
passivos  de  crescimento  e  mortalidade”. 
(artigo  publicado  em  Proceedings  of  the 
National Academy of Sciences).
Monika  Hilker,  da  Universidade  Livre  de 
Berlim,  estudou  o  sistema  de  defesa  das 
plantas. Ela verificou que o ulmeiro, reage 
ao depósito de ovos feitos pelo besouro da 
espécie  Xanthogaleruca  luteola.  Como  suas 
larvas  comem  as  folhas  do  ulmeiro,  este 
lança no ar substâncias químicas voláteis 
que  atraem  a  vespa  Oomyzus  gallerucae, 
predadora  dos  ovos  do  besouro.  Por 
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analogia, podemos dizer que a planta age 
“pedindo socorro”.
Muito escutou-se sobre o canto das baleias, 
mas temos também o canto das plantas. “Tudo 
está em comunicação com o” Absoluto”, assim 
também  com  a  “Mente  Absoluta”,  e  a 
“Consciência  Absoluta”;  recebe  ao  mesmo 
tempo  as  vibrações  de  todos  os  seres 
existentes”.
Nos anos 60 o Dr. Clive Backster, conseguiu 
assombrosos resultados de suas experiências 
com  o  auxílio  de  detectores  de  mentira, 
certificou-se de que as plantas reagiam a 
ameaças  concretas.
Um galvanômetro é a parte de um detector de 
mentiras que, quando ligado a um ser humano 
por fios que conduzem uma baixa corrente 
elétrica, faz com que uma agulha se mova - 
e  a  sua ponta trace um gráfico num papel 
móvel  -  em  resposta  às  mais  sutis 
oscilações  emocionais.  A  maneira  mais 
eficaz  de  provocar  num  ser  humano  uma 
reação tão forte a ponto de causar um salto 
no  galvanômetro  é  ameaçá-lo  em  seu  bem-
estar. E foi justamente isso que Backster 
resolveu fazer com uma Dracena. Ele colocou 
uma  folha  da  Dracena  na  xícara  de  café 
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quente que tomava. Nenhuma reação notável 
foi  registrada  pelo  medidor.  Backster 
considerou a situação por alguns minutos e 
concebeu então uma ameaça maior: queimar a 
folha  à  qual  os  eletrodos  haviam  sido 
ligados.  No  instante  em  que  lhe  veio  à 
mente  a  ideia  do  fogo,  antes  que  ele 
pudesse  se  locomover  para  apanhar  um 
fósforo,  ocorreu  no  gráfico  uma  mudança 
dramática,  sob  forma  de  uma  prolongada 
ascensão da ponta que realizava o traçado. 
Poderia  a  Dracena  ter  lido  a sua  mente? 
Saindo finalmente da sala e voltando com 
uma caixa de fósforos, ele notou que outra 
súbita alteração se registrara no gráfico, 
evidentemente causada pela sua determinação 
em  levar  a  cabo  a  ameaça.  Mais  tarde, 
enquanto  ele  assumia  atitudes  fingidas, 
como  se  realmente  fosse  colocar  fogo  na 
planta,  já  nenhuma  reação  se  notava. 
Evidenciava-se que a planta era capaz de 
distinguir  entre  a  intenção  real  e  a 
simulada. 
Na universidade de Yale em 1969, e diante 
de  um  grande  número  de  universitários, 
Backster  realizou  o  “experimento  da 
aranha”. 
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As plantas reagiram à entrada de uma aranha 
no  recinto,  mesmo  antes  da  aranha  ser 
solta. “A impressão que se tinha é de que 
cada decisão da aranha para escapulir era 
apreendida pela planta, causando assim uma 
reação na folha”.  “Talvez as plantas sem 
olhos consigam enxergar melhor do que nós”, 
expressou Backster.
Ele observou também que, ameaçada por um 
perigo  eminente  ou  um  dano  grave,  uma 
planta “apaga” ou “desmaia” por autodefesa, 
semelhante  ao  procedimento  de  alguns 
animais  que  se  fingem  de  mortos,  como  o 
Gambá. Um caso assim se deu quando Backster 
recebeu em seu laboratório a visita de um 
fisiologista canadense, que veio presenciar 
a reação das plantas. As cinco primeiras 
plantas  testadas  não  deram  sinal  algum. 
Backster  esmerou-se  na  verificação  da 
aparelhagem  e  em  outros  expedientes,  em 
vão. A sexta planta, testada após toda esta 
trabalheira,  corajosamente  demonstrou  as 
suas habilidades, ainda que de forma fraca. 
Interessado  em  saber  o  que  poderia  ter 
influenciado  as  outras  plantas,  Backster 
perguntou ao visitante:
 – Por acaso seu trabalho o força a fazer 
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mal às plantas?
 – Sim, eu as torro no forno para obter o 
seu peso seco para minha análise.
Quarenta e cinco minutos após a saída do 
fisiologista  rumo  ao  aeroporto,  todas  as 
plantas responderam aos testes. Observando 
os fatos acima, Backster chegou à conclusão 
de  que  as  plantas  podem  ser  levadas  ao 
“desmaio”  ou  "mesmerizadas"  pelos  seres 
humanos.
Outra descoberta interessante foi a de que 
as  plantas  não  toleram  mentiras  e 
falsidades,  apontando  o  falsário  através 
das reações às suas mentiras. O psiquiatra 
Aristides H. Esser, diretor do centro de 
pesquisas do Hospital Estadual Orangeburg-
Rockland,  não  acreditando  nessas 
conclusões, resolveu repetir o mesmo teste. 
Com o auxílio um químico, Douglas Dean, da 
Escola de Engenharia de Newark, realizou a 
pesquisa com um criador de Filodendros O 
Imbé reagiu a todas as respostas falsas, 
através do galvanômetro, fazendo com que o 
Dr. Esser se rendesse aos fatos.
Em outro teste efetuado com seis alunos, 
cada um deles, de olhos vendados, tirou de 
um recipiente um papelzinho dobrado. Um dos 
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papéis  continha  a  ordem  de  torturar  e 
depois destruir completamente uma das duas 
plantas que estavam na sala. O “criminoso” 
deveria agir em segredo e ninguém saberia a 
sua verdadeira identidade. Após tudo feito, 
com  o  polígrafo  ligado  na  planta 
sobrevivente, esta planta, através de uma 
manifestação feroz, indicou o “assassino”. 
Backster  excluiu  do  resultado  desta 
experiência a possibilidade de que a planta 
houvesse captado a culpa do assassino, uma 
vez  que  ele  assumira,  sem  culpas,  o  seu 
trabalho  em  pro  da  ciência.
Um dia, ao cortar acidentalmente um dedo e 
se tratar com Iodo, Backster notou que a 
planta então submetida ao polígrafo reagiu 
de imediato, aparentemente afetada por esse 
fato: a morte de algumas células digitais; 
sendo  que  um  mesmo  padrão  se  repetia  no 
gráfico sempre que uma planta testemunhava 
a morte de tecidos vivos. Poderia a planta, 
a um nível tão minimizado, ser sensível a 
todo processo de morte celular que ocorria 
em seu meio ambiente?
Nem Backster e nem ninguém, até hoje, sabe 
ao certo o tipo de onda energética que leva 
às plantas a re acionar dessa maneira, o 
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citologista Dr Howard Miller concluiu que 
uma  espécie  de  “consciência  celular” 
deveria ser comum a toda a vida. 

Pushkin,  um  professor  moscovita  escreveu: 
“Talvez  entre  esses  dois  sistemas  de 
informações,  as  células  vegetais  e  o 
sistema  nervoso,  exista  um  vínculo 
específico. A linguagem da célula vegetal 
pode  estar  relacionada  à  célula  nervosa. 
Embora  totalmente  diversas,  essas  células 
vivas  parecem  capazes  de  se  compreender 
mutuamente”. 
E eu digo, talvez essas vibrações somente 
sejam percebidas em ambientes fechados, por 
serem  os  resíduos,  ecos  produzidos  nas 
paredes, do expressado por elas. Talvez no 
seu  ambiente  natural,  as  vibrações 
canalizem  diretamente,  sendo  mínima  a 
possibilidade  de  obter  essas  reações  por 
aparelhos  dessas  características  O 
aprisionamento em lugares ou laboratórios, 
com  céticos,  podem  realmente  produzir  um 
efeito  de  autodefesa  e  desmaiar;  se 
acontece  com  os  animais,  com  muito  mais 
razão com as plantas que serão mortas.
Ciente  de  que  só  poderia  despertar  o 
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interesse  da  ciência  para  as  suas 
descobertas  se  as  publicasse  numa 
publicação  especializada,  expondo-as  às 
críticas e ao conhecimento dos cientistas, 
Clive Backster colocou as mãos na massa. 
Financiado pela Fundação Parapsicológica da 
paranormal e célebre Eileen Garret, e com a 
colaboração  de  diversos  cientistas  de 
diversas áreas, foi concebido um elaborado 
sistema  de  controles  experimentais  que 
consistia em “Matar células vivas com um 
mecanismo automático, num momento casual em 
que ninguém se encontrasse no escritório ou 
adjacências,  e  ver  como  as  plantas 
reagiam”.
Foram escolhidos para a pesquisa camarões 
de  água  salgada  em  estado  ótimo  de 
vitalidade, já que havia evidências que o 
tecido doente ou moribundo não responde aos 
estímulos  remotos  e  não  transmite 
mensagens.  Os  camarões  seriam  colocados 
numa  tigelinha  e  esta  os  despejaria, 
automaticamente,  numa  panela  de  água 
fervendo. Um programador mecânico acionaria 
um dispositivo num momento selecionado ao 
acaso e isto impediria que Backster e seus 
comandados  soubessem  a  hora  exata  da 
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ocorrência.  Seriam  despejadas 
aleatoriamente outras tigelas de água sem 
camarões, para servir de controle.
As  plantas  selecionadas  (Filodendro-imbé) 
foram ligadas ao galvanômetro, três delas 
em salas separadas. Um quarto galvanômetro 
foi  plugado  a  uma  resistência  de  valor 
fixo, para indicar as possíveis variações 
causadas por intermitências no fornecimento 
de  energia  ou  por  perturbações 
eletromagnéticas ocorridas perto ou dentro 
da área da experiência.
A Hipótese de Backster era de que “existe 
uma percepção primária ainda não definida 
na vida das plantas, que o extermínio da 
vida  animal  pode  servir  de  estímulo 
localizado para demonstrar essa capacidade 
perceptiva, e que é possível comprovar que 
a  percepção  das  plantas  funciona 
independentemente do envolvimento humano”.
O resultado é que as plantas se comportaram 
como de costume, reagindo sincronizadamente 
ao  afogamento  dos  camarõezinhos  na  água 
fervente.  Cientistas  examinaram  o  sistema 
automatizado,  que  lhes  revelou  que  essa 
reação das plantas se processou de forma 
consistente - na proporção de cinco para um 
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- contra a possibilidade do “acaso”. Foi 
então  publicado  um  ensaio  científico  em 
1968,  no  volume  X  do  The  International 
Journal  of  Parapsycology,  só  o  título: 
"Evidência  sobre  a  percepção  primária  na 
vida vegetal".

O Diminuto Mundo Do Homem

Existe a realidade que conhecemos que é o 
nosso diminuto mundo que compartilhamos com 
outros.  Ele  está  dentro  deste  universo 
tridimensional mas é tão pequeno que nem dá 
para medir. Pois é um pequeníssimo mundo 
dentro  do  planeta  terra,  sendo  a  que  a 
Terra  nem  se  vê  na  galaxia,  como  nossa 
galaxia nem se vê no Universo.
Também  temos  nossa  realidade  pessoal 
interna  que  reside  em  um  universo  sem 
dimensões. A realidade Individual se forma 
com  pequenas  partes  da  realidade  do 
universo.

Minusculo  entre  o  diminuto  é  a  nossa 
realidade  imediata,  aquela  parte  do 

62



Deus eu Universo

habitat, do universo das nossas vivências. 
Mas imenso é aquela parte do universo que 
apesar  de  existir,  nunca  chegaremos  a 
perceber, vivenciar, ou ter nem mesmo ideia 
de que existe. 

Cada  um  de  nós  vai  gastando  a  sua  vida 
dentro da realidade do meio em que existe, 
mas também, cada um tem uma vida interna, 
pessoal  e  única,  dentro  da  sua  mente.  A 
realidade única de cada indivíduo.
O homem tende a ver a realidade sobre a 
ótica do meio em que habita, mas também, 
cada um de nós tem uma vida interna, uma 
realidade pessoal e única, dentro da sua 
mente.  Asim  ele  cria  a  sua  realidade 
individual retirando partes da realidade do 
universo.  Nesse  condicionamento,  seu  bem-
estar,  profissão,  o  seu  emocional,  etc., 
influem  de  tal  maneira,  que  como 
consequência  não  percebem  a  realidade  em 
forma  global  tal  como  ela  é,  sem  a 
interferência dos seus condicionamentos. 
Muitas  pessoas,  especialmente  aquelas  com 
meios  econômicos,  aquelas  que  tem  bom 
passar, não são capazes de ver, o crime que 
é a OTAN, interferir nos problemas internos 

63



Deus eu Universo

de um país. A incoerência da informação, ao 
bombardear  um  país  em  nome  de  salvar 
possíveis vítimas, de uma revolução, como 
aconteceu  na  Líbia.  Onde  com  certeza  os 
misseis  da  OTAN,  que  não  escolhem  suas 
vítimas, matam crianças, mulheres e velhos, 
os  que  dificilmente  seriam  vítimas  numa 
revolução. 
Ou mesmo as incoerências do 11 de setembro, 
muito bem expostas nos dois documentários 
Zeitgeist. 
A  maioria  não  percebem  a  verdadeira 
realidade,  de  que  são  os  interesses 
econômicos, onde os países ricos roubam a 
riqueza de países miseráveis e indefesos, a 
causa  dessas  intervenções.  Eles  usam  a 
imprensa  para  induzir  que  bombardeios  e 
invasões  são  feitas  em  nome  da  justiça. 
Desde o imperador Constantino, as torturas, 
injustiças e guerras foram feitas em nome 
da  justiça,  de  Deus,  transformando  a 
justiça  numa  imensa  injustiça;  e 
lamentavelmente,  ainda  não  conseguimos 
mudar isso. 
As  causas  primarias  disso,  são  o  imenso 
egoísmo e a ignorância dos homens. Quanto 
mais  corruptos  e  ignorantes,  mais 
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facilmente  sobem  ao  poder  na  democracia! 
Que é o circo das liberdades coagidas. 
É  assim  que  espiritualmente,  um  grande 
número  de  pessoas  são  enganadas  e 
condenadas a ignorância do seu próprio ser, 
impossibilitadas de reconhecer os mistérios 
do  Universo;  tão  claros  e  visíveis  para 
quem é capaz de ver a realidade tal qual é, 
sem  as  ilusões  e  mentiras  impostas  pela 
mídia.
O  egoísmo  enceguece,  fazendo  com  que  as 
pessoas  egoístas  tenham  como  realidade, 
apenas um fantasma, uma mistura do seu meio 
imediato,  que  é  deformado  pela  mente  do 
indivíduo,  onde  ele  prioriza  seus 
interesses  e  desejos  pessoais,  pisoteando 
aquilo  que  é  necessário  para  a  vida  da 
globalidade humana e do meio ambiente. A 
sua realidade é somente é real para ele. 
A realidade está fundamentada por ações e 
reações, e somente pode ser vista quando 
olhamos  globalmente  sem  deixar  interferir 
os nossos desejos e impulsos, que emanam do 
nosso interior. 
O Mundo é como ele é, não com “eu” desejo 
que  seja!  É  neste  minusculo  mundo  que  é 
nosso  microcosmos,  onde  existimos  e 
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vivenciamos  que  criamos  nossa  realidade 
individual.  E  mesmo  que  nosso  universo 
imediato seja muito, muitíssimo menor que o 
0,00000000000000001% da totalidade, olhamos 
para  fora  como  se  fossemos  os  donos  da 
verdade,  validando  governantes  sem 
escrúpulos, assassinatos e mais com nossa 
inoperância e conformismo.
Aquilo  que  acreditamos  ver  como  a 
totalidade e menor que a menor partícula 
que a ciência possa determinar. Menor mesmo 
que a menor partícula, que esteja dentro da 
menor partícula que possa existir. Será que 
deu para perceber o infinitamente pequeno, 
que todo nós somos, frente a totalidade dos 
universos? Mas temos dentro de nós um mundo 
pessoal e individual maior que o próprio 
universo tridimensional. Ele está na nossa 
Mente,  que  não  é  outra  coisa  que  a 
Partícula de Deus.

Consequências

O Universo, assim como nós, é forjado pelas 
consequências! Cada ação traz consigo uma 
reação,  que  em  si  é  uma  ação  denominada 

66



Deus eu Universo

consequência. E assim vai sendo forjada a 
nossa  realidade  desde  o  mais  remoto 
princípio.
Desde  a  sua  criação,  o  mundo  é  forjado 
pelas consequências! Cada ação traz consigo 
uma reação, que em si é uma consequência. 
Por isso é que podemos dizer que o mundo é 
perfeito por mais imperfeito que possamos 
pensar  que  é.  Tudo  são  consequências, 
ações, pensamentos, impulsos, etc; e assim 
vai sendo forjada a nossa realidade desde o 
mais  remoto  princípio.  O  aquecimento 
global, a falta de água ou alimentos, as 
especies  animais  em  extinção,  onde 
possivelmente  nossos  netos  ou  bisnetos 
sejam os que estejam em extinção. 
As  consequências  dos  erros  hereditários 
acumulados, as crenças impostas, unindo-se 
com as politicas de poder e domínio, sem a 
mais  mínima  consciência  ou  respeito  pelo 
que é correto ou a dor que possam causar. 
São a causa do mundo atual. Um verdadeiro 
manicômio de enganações, onde os poderosos 
são  como  avestruzes,  escondendo  a  cabeça 
para não ver as próprias consciências.
Pois  o  homem  sempre  tem  lampejos  de 
consciência  vindos  direto  do  inconsciente 
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divino,  mas  aqueles  que  dirigem,  como 
também os magnatas, fecham rapidamente os 
olhos  para  essas  vozes  internas.  Isso 
somente pode acontecer pelo livre alvedrio, 
as escolhas das ações que todos temos. 
Eles não querem perder o poder adquirido, 
por isso escolhem se esconder priorizando 
seus interesses, mas se mentem a si mesmos, 
pois esquecem de olhar o futuro dos seus 
herdeiros,  netos,  bisnetos,  etc. Eles 
esquecem  de  ver  o  futuro  que  estão 
construído para seus descendentes. E também 
não percebem, que igual a uma mosca, cujo 
tempo de vida é vinte e quatro horas, nosso 
tempo  de  vida  é  diminuto,  passa  como  um 
instante.
Para  poder  aproveitar  esses  lampejos  que 
emanam da divindade, devemos estar sempre 
priorizado a visão de totalidade, de tudo o 
que  existe,  e  colocar  em  segundo  plano 
nossos  interesses  pessoais.  Nós  somos  os 
construtores  do  futuro,  e  precisamos 
aplanar  o  caminho,  facilitando  para  que 
nossos filhos, possam fazer deste um mundo 
melhor.
Mas  se  pretendemos  um  mundo  melhor, 
precisamos  adquirir  essa  visão  da 
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totalidade  e  expandir  a  luz  da  nossa 
consciência para os que estejam do nosso 
lado.  Precisamos  aumenta  a  quantidade  de 
partículas humanas conscientes, para sermos 
capazes  de  destruir  as  falsidades  das 
crenças  e  colocar  homens  conscientes  no 
poder.
Depende  unicamente  de  cada  pessoa  o  ser 
honesta com ela mesma, dando lugar a uma 
análise de suas crenças, de sua herança. As 
consequências sempre existem, inclusive no 
nosso  interior.  Vou  exemplificar  as 
consequências com uma pequena fábula.

Era uma vez, um lugar, num tempo…. Onde o 
Mundo era perfeito e todos eram seres de 
grande sabedoria, e sempre falavam com a 
realidade dos fatos.
Apesar de terem experiências desejáveis e 
indesejáveis, só existia alegria e harmonia 
entre eles, eram todos plenos e felizes, 
pois  a  certeza  no  outro  era  exata  e 
recíproca, tudo terminava compreendido, e o 
desejo de bem-estar dos outros era total. 
Um  dia  aconteceu  que  alguém  desejou  com 
veemência obter um logro, o qual todos o 
ajudariam a obter mais à frente, mas sua 
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impaciência  era  grande,  pois  ele  queria 
poder realizar seu desejo imediatamente. Os 
mais velhos disseram para ele esperar, pois 
isso certamente seria obtido ao seu devido 
tempo. E apesar de que todos os conselhos, 
onde explicaram que a vida cobra os erros. 
Ele buscou realizar seus desejos.
Escondendo  suas  intenções,  descobriu  que 
com uma mentira conseguiria seus objetivos. 
Após  calcular  e  medir  as  consequências, 
onde a sua juventude o impediu de ver com 
claridade, ele decidiu-se mentir para obter 
seu logro. Mentiu, obtendo imediatamente o 
fruto dos seus desejos, pois todos tinham a 
mentira e falsidade totalmente longe de si 
mesmas, e ninguém pensou na possibilidade 
de ser mentira. 
Feliz com seu logro, seguiu com a sua vida. 
Passou-se um tempo e numa viajem de lazer 
com a sua futura esposa, passeava na noite 
estrelada  e  cálida,  que  com  uma  brisa, 
suave  e  refrescante  os  acariciava.  Ambos 
caminhavam  devagarinho,  fazendo  planos. 
Detiveram-se, beijando-se com doçura, e ela 
com  seu  coração  cheio  de  amor  e  ternura 
disse que o amava. Ele escutou feliz, e ao 
uníssono  que  na  sua  mente, 
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involuntariamente  pensou,  “não  estará 
mentindo!”  As  consequências  estão 
intrinsecadas em cada uma das nossas ações.

Quem não conheceu a si mesmo não conhece 
nada, mas quem se conheceu veio a conhecer 
simultaneamente a profundidade de todas as 
coisas. (Frase atribuída a Jesus Cristo.)

Quem Sou

Todos  temos  dentro  de  nós  um  equilíbrio 
“negativo e positivo”, (bem e mal). Quanto 
mais positivos somos, mais negativos também 
temos capacidade de ser. O autoconhecimento 
é o caminho para se chegar à consciência, o 
saber  absoluto  de  cada  coisa.  O  caminho 
para a espiritualidade, é estudar-se e não 
somente estudar! 
Os homens estudam para obter uma instrução 
específica,  que  lhes  permita  obter  bens 
materiais  para  sobreviver  com  abundância, 
mas não estudam para se conhecer e viver em 
equilíbrio,  e  como  não  se  conhecem,  não 
conseguem ver no exterior, aquilo que está 
dentro dele.
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Cada um de nós é um conjunto, um conjunto 
de  virtudes,  defeitos,  paixões, 
indiferença, ódio, etc. Mas quando nascemos 
recebemos uma herança que vem da sociedade, 
que  entre  outras  coisas  nos  exige  que 
sejamos  “bons”.  É  assim  que  as  pessoas 
adquirem  desde  seu  nascimento,  medo  de 
enxergar seu lado negativo, que são aquelas 
coisas  que  a  maioria  ou  a  sua  sociedade 
imediata, acham condenável nele. Por isso é 
que  ele  não  tem  como  falar  ou  como 
compreender essas coisas. Consequentemente 
tenta colocar a sua negatividade no lugar 
mais profundo possível, num lugar onde não 
seja possível vê-lo nem aceitar que exista. 
Escondê-lo inclusive de si mesmo.
O fato de pessoas que buscam ser bons pelas 
crenças e imposições hereditárias, faz como 
consequência imediata, que não consiga ver 
em seu interior como ele realmente é, nem 
aceitar  as  coisas  consideradas  por  ele 
ruins, que estão dentro de si. 
Para  uma  pessoa  ser  plena,  ela  deve 
conhecer-se, ser capaz de ver em si aquelas 
coisas  que  considera  ruins,  indesejáveis, 
mas que são parte dela. 
É comum que quando alguém faz esse análise, 
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num princípio, sinta-se a pior pessoa do 
mundo, mas isso logo passa, pois vê o lado 
positivo  em  si,  reconhece  seu  equilíbrio 
interior. 
É assim que nasce um “ser inteiro”, que ao 
ver a sua parte negativa, reconhecendo-a no 
seu  interior,  consegue  então  corrigi-las. 
Se  não  as  reconhecesse,  la  continuariam, 
sem nenhuma possibilidade de mudanças nem 
melhoria.
Os animais são perfeitos e não erram, mas o 
homem que realiza ações que nenhum animal 
realizaria,  é  considerado  um  demônio,  o 
mais desprezível dos seres; para chegar a 
conhecer-se, e poder mudar isso, um homem 
precisa de muita coragem. 
A  maioria  dos  homens  direciona  a  sua 
coragem para fora, mas a coragem deve ser 
direcionada para vencer esse pior inimigo, 
aquele que está dentro de nós, aquele que 
não aceitamos ver. 
Para  vencer  essa  batalha  devemos  nos 
conhecer  muito  bem,  devemos  ver  com 
claridade para nosso interior e aceitar as 
partes que não gostamos, que não queremos 
ver  de  nós.  Conhecendo-nos  conseguiremos 
dominar  e  subjugar  os  defeitos, 
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transformando-nos num ser humano que poderá 
ver com claridade o caminho da plenitude.
Nós somos animais humanos, assim temos à 
nossa frente dois caminhos, o primeiro é 
aquele que nos eleva para a consciência e 
nos  transforma  em  seres  conscientes.  O 
outro caminho é o caminho do nosso inimigo, 
que  nos  leva  a  ser  demônios,  onde 
priorizamos  a  nós  mesmos  antes  que  a 
totalidade. 
A totalidade em grosso expressar, são todos 
os  universos, e  devemos  adquirir 
consciência que dentro desta visão, ferir a 
outro é igual a ferir-se.
Não  se  atua  dentro  das  normas  morais  ou 
éticas  por  que  alguém  mande  ou  porque 
exista uma lei repressora, se atua dentro 
da ética e moral pela consciência adquirida 
de que tudo forma parte de um único corpo, 
e que atuando assim obtemos o prêmio da paz 
e alegria.

Corpo e Mente

Como somos? Quais as partes que compõem o 
nosso eu?
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Não vejo a morte ou final em nada. Somente 
vejo  transformações  que  transmutam  uma 
matéria  em  outra  com  diferentes 
características,  nossos  corpos  são  uma 
energia latente, mesmo eles estando mortos, 
que transformam-se em uma boa variedade de 
animais e ou alimento para outros. Ou como 
dito por Lavoisier, “nada se perde ou se 
cria, tudo se transforma”.
Por outro lado tive experiências pessoais 
inexplicáveis,  que  é  claro,  direcionaram 
minha vida. Não gosto de dar importância 
transcendental  a  elas,  mas  o  real  e  que 
deram um rumo a minha vida. Por isso, para 
mim espírito é um sinônimo de mente, mas 
essa  mente  tem  características  que  não 
consigo comprovar pela ciência atual.
O espiritismo toca temas relacionados a ela 
que investigam com o nome de “espírito”, 
mas o rumo religioso e moral com que eles 
se  direcionam,  restam  validade  real  e 
contraditórias a essas investigações. 
Os  outros  campos  científicos  que  existem 
são o psiquiátricos e a parapsicologia. Mas 
o primeiro se direciona ao cérebro, dentro 
do  campo  da  fisiologia,  unicamente  a 
matéria física, como o responsável absoluto 
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dos pensamentos e suas propriedades. O que 
pelas  minhas  experiências  é  discordante, 
pois para mim, o cérebro e a mente são duas 
coisas diferentes, dois corpos de um mesmo 
ser.
Mesmo que a psiquiatria não consiga curar a 
mente,  como  é  seu  objetivo,  entendo  que 
todas  as  pesquisas  referentes  a  química 
cerebral são de imensa riqueza, mesmo que 
não se chegue ao objetivo primário, para o 
qual essas pesquisas foram realizadas.
Acho um erro que quando falamos de cérebro, 
entendamos  que  é  a  totalidade  do  corpo 
físico e a mente. Por isso fica bem mais 
complicado entender as diferenças. Vejamos 
em  forma  bem  simplista,  onde  podemos 
dividir nosso corpo físico em três partes:

1) (SN  =  sistema  nervoso).  Temos  um 
sistema nervoso, que sim conhecemos e que 
podemos notar várias coisas. Primeiramente 
que  é  um  sistema  intermédio,  ele  recebe 
informações do resto do corpo e transmite 
para a mente. Acho que isto não há como 
negar. Segundo ele transmite para o corpo 
os direcionamentos, ordens de ação.
2) (C = resto corpo). Devemos notar que C 
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tem várias outras funções não referentes a 
M, como o sistema digestivo e todos seus 
complementos.  Sabemos  que  este  funciona 
alimentando  o  corpo,  para  mantê-lo  em 
funcionamento.
3) Devido a todo o expressado, temos que 
C, recebe de órgãos específicos elementos 
que  “ALIMENTAM” a M. 
4) (M = mente). Se M recebe alimento, de 
igual forma que C, deduzimos que M é um 
corpo  de  constituição  desconhecida  que 
precisa ser ALIMENTADO.
5) Estamos  assim  na  presença  de  dois 
corpos, M que não temos ideia de quantas 
divisões possa ter, e o outro, que é nosso 
corpo  físico,  o  qual  se  divide  em  dois 
grupos primários, SN com função transmissor 
receptor,  e  C  que  poderia  se  subdividir 
numa parte sustentadora e outra captadora, 
a qual capta as informações que alimentam a 
M

Somos Corpo Físico ou Mente?

O corpo é o carro que nos leva pelo meio 
ambiente e a mente o condutor desse carro. 
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A teoria unicista, é tão simplista que nega 
todas  as  respostas  que  desconhece.  Não 
podemos  ir  para  onde  desconhecemos.  É 
diretamente  na  mente  que  devemos  centrar 
nossos  esforços  com  aquilo  que  sim 
conhecemos dela. O que alimenta a mente são 
os sentidos.
Um  computador  está  basado  em  dois 
elementos, o sistema binário, e quando se 
especula  com  três,  é  absurda  a  imensa 
possibilidade.  Imaginemos  então,  que  o 
básico  na  mente  são  cinco  possibilidades 
primarias, os cinco sentidos que alimentam 
a mente. 
Por  outro  lado  temos  uma  divisão  entre 
nosso  consciente  e  nosso  inconsciente, 
ambos  muito  claros,  um  é  aquilo  que 
percebemos dentro da mente sobre o meio e o 
outro é o que não percebemos, possivelmente 
uma ligação com uma consciência atemporal.
Isto  é  o  que  realmente  sabemos  sobre  a 
mente. As sensações que alimentam a mente e 
sus  atributos.  Uma  percepção  existente 
reconhecida por nós e um vazio do qual não 
somos conscientes, nosso inconsciente. 
A  consciência  da  mente  individual,  é 
alimentada por informações, surgindo quando 
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as  partículas  de  informação  fecham  o 
círculo, percebendo, trazendo partículas do 
inconsciente para o consciente. É evidente 
uma  conexão  da  nossa  mente,  com  o  que 
parece  ser  uma  consciência  absoluta 
atemporal.
Falando  filosoficamente,  acredito  numa 
energia  primaria  que  tudo  permeia.  Não 
gosto de crenças e não quero nem imaginar 
de criar uma, mas não posso negar minhas 
vivências;  por  isso  afirmo  entre  outras 
coisas,  que  se  existe  uma  atma  ou  alma, 
como expressado em algumas religiões, essa 
atma é unicamente uma para tudo e todos, 
não  uma  para  cada  indivíduo  como  elas 
afirmam.
Minha teoria pessoal sobre Deus, da inicio 
com a compreensão de uma totalidade. Como 
os universos em sua totalidade são um sô 
corpo,  eu  também  suponho  que  ele  também 
tenha uma mente, só que “sem inconsciente”. 
E da mesma forma que todas as partículas de 
matéria  somadas  o  constituem,  todas  as 
mentes existentes somadas formam a “mente 
suprema”. 
As mentes de todo o que existe constitui a 
mente  suprema.  A  diferença  está  no 
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inconsciente. A mente suprema é totalmente 
consciente,  sem  um  inconsciente,  e  as 
partículas  tem  um  consciente  e  um 
inconsciente.
Na  mente  do  indivíduo,  o  inconsciente  é 
aquela parte de sua mente, que a partícula 
não conseguiu transcender, transformar para 
consciente.  Assim  pois,  não  existe 
igualdade  de  capacidade  nos  inconscientes 
dos indivíduos. 
Todos  os  inconscientes  residem  no 
“consciente  absoluto”,  assim  é  comum  a 
existência de transmissão e recepção entre 
a mente do indivíduo com a “mente absoluta 
sem inconsciente”, ou com Deus.
Deus o eterno. 
De acordo com Einstein toda a energia dos 
universos tem sempre a mesma capacidade e 
não  está  afetada  pelo  tempo.  Dentro  do 
universo  tudo  se  transforma  e  o  tempo 
existe,  transformando  tudo.  Mas  para  o 
universo como um todo, o tempo não existe, 
é  inalteravelmente.  Aqui  já  temos  um 
conceito  de  eternidade  se  observamos  a 
energia global do universo.
Voltando o nosso tema. O físico e a mente 
são  materiais,  mas  com  uma  constituição 
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diferente.  Nossos  órgãos  físicos  estão 
interligados  com  o  corpo  sutil,  que  é  a 
mente,  o  sistema  circulatório  é  quem  o 
mantêm atraído, unido ao físico. 
O  coração  tem  uma  função  com  a 
sensibilidade  da  intuição  da  mesma  forma 
que a inteligência tem uma função referente 
a intuição seletiva, mas quando ele para de 
bater, o corpo mental desprende-se. 
A intuição corresponde a nosso corpo sutil 
que é a mente. O corpo sutil também tem 
diferenças internas, por isso a intuição no 
coração é uma e no cérebro é outra. Pelo 
energia  do  coração  e  a  da  inteligência 
unidos, é que temos as intuições corretas, 
vindo diretamente do inconsciente divino de 
dentro de nós. 
Eu  identifico  a  Consciência  Absoluta  da 
totalidade do existente, com a divindade, 
de  outra  forma  como  vivenciar  o  que  é 
inconsciente?  Eu  tive  vivências  que  não 
poderia  comprovar  cientificamente,  nem 
explicar as causas, mas acredito que todos 
tenhamos essa capacidade. É claro que se 
por algum motivo a negamos, fecharemos a 
porta de tudo aquilo que é extraordinário.
A  humanidade  gasta  muito  em  coisas 
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destrutivas,  mas  não  existe  interesse  em 
conhecer  nossa  verdadeira  essência.  Muita 
coisa pode ser comprovada cientificamente, 
corroborando  para  que  todos  possam  ser 
instruídos ao respeito, mas o interesse por 
dominar  e  manter  o  poder  das  armas  para 
mantê-lo é maior. 
Mas mesmo com toda essa negatividade, temos 
a  comprovação  pessoal,  interna,  onde 
interferem  as  percepções  e  intuição  do 
indivíduo. E ali pode estar a resposta para 
compreender um “Poder Criador”, para cada 
indivíduo. Mas a percepção de um não é para 
os outros, pois todos estão em contato com 
o  absoluto  e  cada  um  tem  suas  próprias 
experiências. 
Para  quem  percebe,  pode  ser  uma  Verdade 
Absoluta, mas isso é pessoal e assim deve 
ser entendido, evitando-se a transmissão de 
crenças como verdades. Pois para outro, a 
sua experiencia não passaria de uma crença, 
por mais verdadeira que fosse para você.
Assim  pois,  temos  como  conclusão,  que  a 
essência  ou  divindade,  não  pode  ser 
apreendido  ou  ensinado  as  multitudes  por 
livros proféticos. Pois mesmo que a maioria 
aceitasse  determinada  crença  sobre  Deus, 
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somente  as  experiências  pessoais,  as 
vivências, determinam o que é válido para 
cada um. Assim a divindade, se apresenta em 
formas diferentes para cada ser. Se você 
ama muito as margaritas, com certeza ele se 
apresentará como margarita para você. 
Podemos  então  dizer  que  se  existe  a 
divindade, ela não pode ser aprendida nem 
ensinada! Unicamente as vivências, poderão 
comprovar  na  consciência  do  indivíduo  a 
existência dessa divindade.

A Mente Humana e as Diferentes Realidades

Iniciamos com uma história comprovada e já 
bastante  difundida  pelos  adeptos  a 
reencarnação. 
Em 1930, uma garotinha de 4 anos, Shanti 
Deva de Delhi, na Índia, contou aos pais 
que ela tinha vivido uma vez em um lugar 
chamado  Muttra  (agora  conhecido  como 
Mathura),  que  tinha  sido  mãe  de  três 
filhos,  que  morrera  no  parto,  e  que  seu 
nome  anterior  era  Ludgi. Como a  menina 
sempre  estava  falando  em  relação com  a 
história, os pais investigaram. 
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Acontece  que  havia  uma  aldeia  chamada 
Muttra,  e  que  uma  mulher  chamada  Ludgi 
tinha  morrido  recentemente  lá.  Levaram 
Shanti à vila onde ela começou a falar o 
dialeto local e reconheceu seu marido na 
vida anterior. Ela até deu 24 declarações 
precisas  correspondentes  a  fatos 
confirmados sobre a vida de Ludgi. Um feito 
impressionante para uma criança de quatro 
anos.

Também  podemos  comprovar  cientificamente 
alguns  tipos  de  “estado  alterado  de 
consciência”. 
Se  obtemos  esses  estados  através  de 
plantas,  isso  é  conhecido  desde  tempos 
imemoriais,  as  civilizações  primitivas 
conheciam  e  faziam  uso  regular  de 
substâncias  que  alteram  as  percepções 
mentais,  e  até  hoje,  alguns  povos 
primitivos  utilizam  das  plantas  que 
poderíamos chamar de alucinógenos. 
Foram feitas muitas experiências psíquicas 
com o uso de drogas, algumas realizadas por 
Aldous Huxley e Timothy Leary; mas é muito 
interessante  saber  que  os  modelos 
moleculares das plantas são muito próximos 
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de substâncias de ocorrência espontânea no 
cérebro,  ou  seja,  as  substâncias 
alucinógenas e hormônios cerebrais possuem 
uma estrutura básica muito similar.
Esses  alucinógenos  podem  agir  nos  mesmos 
pontos do sistema nervoso nos quais atuam 
naturalmente  as  substâncias  cerebrais,  os 
hormônios, abrindo as mesmas portas que nos 
levam a estados alterados de consciência; 
não sendo improvável uma “viagem de volta 
ao passado”. 
O  questionamento  é  se  o  próprio  cérebro 
cria  esse  fenômeno  ou  ele  surge 
naturalmente por já estar ali.
Mas muitos acreditam que não é necessário o 
uso de droga alguma para obter-se “estados 
alterados de consciência”. Que com o uso de 
algumas  das  técnicas  como  a  meditação 
transcendental,  a  respiração  holotrópica, 
sexo e outras. 
O que determina que a porta da “realidade” 
dos Universos tem realmente uma conexão com 
a “realidade” individual e que ele pode ser 
aberta. Também parece ficar determinado que 
a  realidade  individual  poderia  abrir  uma 
porta  na  qual  o  tempo  desaparecesse  e 
penetrasse  no  universo  das  mentes.  Um 
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universo  sem  tempo  nem  espaço,  que  bem 
poderia ser um universo primário, do qual 
este universo tridimensional seria criado.
E importante ter em mente que não são as 
drogas  em  si  que  são  perigosas,  mas  a 
relação de cada indivíduo com elas. 

Outras alterações da realidade ou visões, 
apesar  de  serem  verídicas,  correspondem 
sempre  ao  campo  da  individualidade.  De 
estas sabemos que qualquer indivíduo pode 
ter  essas  percepções,  mas  é  bastante 
difícil  de  separar  aqueles  no  qual  as 
visões são uma mescla ou criação da própria 
mente do indivíduo. Quando é Verdadeira e 
Real,  todos  os  indivíduos  que  as  tem, 
presentam uma grande mudança em um tempo 
não determinado de vida.
Mas existem algumas coisas documentadas que 
chamam  profundamente  a  atenção,  onde  a 
pergunta é: Onde se inicia a percepção da 
verdade  ou  o  que  pode  ser  definido  como 
Doença ou insanidade.
É muito o que se especula sobre o que passa 
depois da morte, mas temos algumas coisas 
muito interessante respeito a isso. Passo a 
transcrever a notícia de um fato acontecido 
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na  Inglaterra  mas  fatos  como  este  estão 
documentados na medicina. 

Notícia  de   21  de  maio,  2013  -  16:25 
(Brasília) da BBC News retirada do Google. 
Cega há mais de 20 anos, idosa tem síndrome 
que a faz ver alucinações. Lilian Boyd, de 
86  anos  estava  cega  há  mais  de  20  anos 
quando de repente começou a ver as coisas, 
descreveu  suas  alucinações  como  algo 
perturbador.

Foi  uma  surpresa  quando,  aparentemente, 
dois pequenos labradores pretos apareceram 
em  sua  casa  no  Condado  de  Durham,  no 
nordeste  da  Inglaterra.  A  surpresa  foi 
ainda  maior  quando  ela  começou  a  ver 
meninas com belos vestidos, e homens que 
ela não reconhecia. 
Sua  primeira  reação  foi  o  medo  de  falar 
sobre suas visões e as pessoas acharem que 
ela  estava  enlouquecendo.  “Eu  estava  com 
medo  de  falar  com  o  médico  porque  ele 
poderia  achar  que  eu  tenho  demência, 
considerando a minha idade”, disse ela.
O que ela tem no entanto, é o Síndrome de 
Charles  Bonnet,  uma  condição  causada  por 
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uma  doença  nos  olhos  e  não  problemas 
psiquiátricos.  As  alucinações  não  emitem 
sons e você não pode senti-las, mas elas 
podem ser bem convincentes. Ela expressa:

"Você não consegue descrevê-la muito bem.
“Eu vi cavalos, uma vaca, homens. E quando 
você  tenta  se  levantar  e  andar,  mesmo 
sabendo que é apenas a sua visão, você não 
consegue se mover, porque você acha que vai 
esbarrar nessas pessoas.”
“Elas parecem reais, mas quando você olha 
bem….  eu  simplesmente  não  sei.  Eu  não 
consigo definir o que eles são. Não é real, 
mas eles estão lá. Parecem de verdade.”
Ela disse que os “hóspedes” não convidados, 
muitas vezes, “ficam o dia todo” e não são 
bem-vindos.

A síndrome ocorre em pessoas cuja visão se 
deteriorou. Partes do cérebro associadas à 
visão  começam  a  criar  suas  próprias 
imagens, tendo sido privadas de estímulo do 
nervo óptico. Dominic Ffytche, professor do 
Instituto de Psiquiatria do King's College 
London e um especialista na síndrome, disse 
que foram registrados mais de 200 mil casos 
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da doença no Reino Unido.
Um  estudo  realizado  pelo  Ffytche  e  seus 
colegas descobriu que, em 20% dos casos, os 
portadores da síndrome acham as alucinações 
agradáveis e outros 30% acham as imagens 
desagradáveis. O restante, metade, tem uma 
opinião neutra sobre elas.

Problemas Mentais

Onde está enraizado o problema mental? De 
onde  vem?  Como  erradicá-lo?  Em  nossa 
constituição  somos  capazes  de  ver  nosso 
corpo  físico  como  uma  entidade.  Mas  não 
percebemos que esse corpo físico tem uma 
parte mais sutil presa a ele, sendo uma só 
coisa  com  ele.  Se  essa  parte  sutil  se 
desprende  do  corpo,  o  que  teremos  é  um 
cadáver. 
Nós  temos  um  corpo  que  é  uma  máquina 
química  perfeita,  mas  que  não  pensa.  A 
maioria das pessoas vem no cérebro a fonte 
dos pensamentos, mas isso é um erro, pois 
nosso corpo físico emite impulsos através 
do  sistema  nervoso  que  são  direcionados 
pelo  cérebro  para  a  mente,  ela  é  quem 
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pensa. O cérebro é o terminal nervoso do 
corpo físico, que induz impulsos sobre a 
mente.  A  mente  é  quem  pensa,  organiza  e 
direciona  a  ação.  Olhar  corresponde  ao 
corpo  e  Ver  a  Mente;  somente  através  da 
Mente chegamos a nossa consciência. 
A mente não está no corpo, ela está unida 
ao  corpo  por  uma  força  magnética  de 
atração, produzida pelos movimentos vitais. 
Quando o coração para, o corpo mental deixa 
de receber a atração do movimento vital, e 
a mente se desprende.
Essa parte sutil que é a “Mente”, é tão 
unida  ao  corpo  que  sem  ela  o  corpo  não 
funciona.  Desta  forma  muitos  problemas 
mentais dos indivíduos, acontecem antes do 
aparecimento do corpo físico atual, mas é 
notório que estes problemas se desvanecem 
com  o  aparecimento  da  compreensão  e 
consciência de cada situação em particular. 
As pessoas que não conseguem compreender é 
porque tem um bloqueio, onde devem assumir 
as  consequências  de  atos  anteriores,  o 
famoso karma, que nada mais é, que ações 
provenientes de outras ações.
Outras  pessoas  podem  conseguir  abrir  a 
porta e compreender, adquirindo consciência 
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sobre a situação específica, o que fara que 
vivenciem  um  período  de  constantes  e 
pequenas  compreensões,  transformações, 
essas pessoas estão em convalescença.
Vejamos como nossa mente funciona com um 
exemplo. Você fuma? Como você percebe esse 
ato? A maioria o faz inconsciente, diz que 
fuma  por  que  gosta  ou  sente  prazer,  mas 
quando  querem  parar,  o  que  acontece?  É 
complicado não? 
Aprendi  bastante  quando  deixei  de  fumar. 
Vi-me   fumando  e  sentindo  prazer,  mesmo 
depois de um grande esforço por não fazê-
lo, sentindo incluso repulsão pelo cheiro e 
gosto do cigarro. Então questionei o como 
minha mente e meu eu, em essas condições, 
poderia  sentir  prazer.  Me  dei  conta  que 
aquilo não era prazer, e sim satisfação. 
Mas satisfação como? 
É importante reconhecer alguns aspectos de 
como funciona nosso corpo físico, e como 
sentimos a ação. Onde  o  sentir vontade de 
fumar,  se  traduz  como  “sinto  falta  da 
nicotina”.  E  quando  se  produz  à  ação  de 
fumar dando como resultado a sensação de 
satisfação, o que acontece na realidade é 
que  o  cérebro  está  comunicando  que  foi 
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satisfeito seu requerimento. 
Foi  quando  compreendi  e  separei  a  mente 
como um corpo diferente do cérebro. Entendi 
o  cérebro  como  um  terminal  nervoso, 
transmissor e receptor de impulsos, de uma 
energia  desconhecida,  conetado  como  um 
transformador em um circuito elétrico, com 
minha mente. Mente que considero um corpo 
material  de  diferentes  propriedades, 
produtora  de,  entre  outras  coisas,  dos 
pensamentos, os quais também considero que 
tenham uma constituição material.
Os  nossos  corpos,  físico  e  mental,  são 
alimentados  de  tudo  que  ingerimos,  esses 
alimentos  podem  ser  leves  ou  pesados. 
Alimentamos  a  mente  com  o  que  falamos, 
escutamos, vemos, tocamos e cheiramos. É de 
acordo com esse alimento que os pensamentos 
fluem,  é  de  acordo  a  como  pensamos,  que 
realizamos nossos atos. 
No físico temos alimentos como as carnes, 
que  são  um  alimento  pesado,  pois  em 
definitivo são cadáveres de animais. Pense 
e responda-se: “Um animal morto não é um 
cadáver?”. Quem como cadáver é….!?
Eu  sou  o  que  se  definiria  como  lacto 
vegetariano  há  mais  de  vinte  anos,  e  o 
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primeiro  que  notei  ao  deixar  de  comer 
carnes, foi que as minhas fezes deixaram de 
ter aquele fedor terrível. Após uns seis 
anos fui obtendo uma intuição cada vez mais 
aguçada. Quando ia acontecer alguma coisa, 
percebia acordando e sabendo, não sabia a 
ciência certa o que era, mas servia para me 
prevenir. 

Crenças e Religiões

“Todos saberemos quando exista uma religião 
ou  crença  que  sirva,  pois  ela  não  terá 
divisões nem protestantes”
 
A maioria entende que o mundo está um caos, 
guerras  e  tirania,  mentiras  e  falsidades 
onde os defensores da liberdade não passam 
de tiranos escondidos, escravistas com as 
correntes  de  salários  vergonhosos  num 
sistema  destrutor  inumano  e  assassino. 
Carente de valores elevados.
Todos  põem  a  culpa  nos  políticos  ou  a 
justiça inoperante e corrupta, olhando os 
militares como inimigos, parte do sistema 
opressor. Mas ninguém sabe o que fazer nem 
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qual é exatamente o problema real, a raiz 
das causas criadoras de nossa atualidade.
É  tão  ridículo  ver  as  causas  que  pregam 
mudanças  radicais,  como  os  comunistas, 
atacar o exército; sendo que os militares 
são  os  únicos  que  realmente  poderiam 
realizar uma mudança dessas proporções. Mas 
mesmo os militares não sabem como chegaram 
a esta situação.
A grande causa criadora do maior problema 
da  humanidade  atual,  tem  suas  raízes  no 
passado,  são  poucos  os  que  adquirem 
consciência do problema.
Cada  ser  nasce  num  contexto  familiar  e 
social, que automaticamente lhe induz uma 
montanha de crenças, as quais aparentemente 
não  podem  ser  questionadas,  mesmo  sendo 
totalmente falsas, ou carentes de qualquer 
validade  científica  e  histórica.  Pois  a 
história  da  humanidade  foi  modificada  de 
acordo aos interesses dos tiranos da época. 
As  crenças  dos  indivíduos  são  o  grande 
problema  para  conseguir  um  mundo  melhor, 
pois acreditam em coisas totalmente irreais 
e inconsistentes, transformando os homens 
em doentes mentais.
O pior que a nossa sociedade nos dá como 
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herança, é o adoecimento mental das massas, 
com crenças, religiões infundadas. E ainda 
vivem  constantemente  pretendendo  impor 
essas  crenças,  inclusive  politicamente, 
como senadores e deputados que usam essa 
massa humana para se elegerem.
Para  mudar  isso  primeiramente  devemos 
buscar a real história das crenças, apoiada 
na  ciência  e  em  todos  os  documentos 
existentes.  Se  existirem  documentos 
contraditórios  e  a  história  nos  demostra 
perseguição e destruição de livros, sabemos 
de fato que essas crenças não tem bases. 
Para poder fazer juízos e ter clareza de 
mente, devemos colocar aqueles que criaram 
as  crenças,  como  Maomé  ou  Allan  Kardec, 
dentro  do  seu  cotexto  de  vida,  da 
atualidade  que  vivenciou.  Quando  olhemos 
para  homens  do  passado  é  desejável  que 
sempre nos coloquemos na sua época, com as 
limitações da ciência e tecnologia que ele 
tinha ao fazer a sua obra. 
Assim  poderemos  compreendê-los  melhor,  e 
ter a certeza de que se esses personagens 
estivessem  vivendo  na  atualidade,  suas 
obras seriam diferentes. 
A tendência na humanidade atual, é que cada 
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um  vê  de  acordo  a  seus  desejos  e 
interesses, isso promove que quem esteja a 
favor  do  sistema,  encontre  correto 
bombardear  outro  país,  sem  justificativas 
comprovadas como aconteceu no Iraque e la 
Líbia,  matando  uma  imensa  parte  da  sua 
população indiscriminadamente, onde velhos, 
mulheres  e  crianças  são  despedaçados  ou 
aleijados pelas bombas. 
As  crenças  religiosas  estão  transmutadas 
pelos pareceres e mentes dos homens que as 
criaram. Mas também devemos ter em conta, 
que estes homens não tinham os meios que 
hoje temos, para separar o joio do trigo, 
os avanços tecnológicos e científicos deram 
um salto quântico em 1950.
Para  compreender  isso  devemos  usar  nosso 
discernimento e inteligencia, escapando das 
falsidades e modificações tendenciosas. De 
fato  todas  as  crenças  em  maior  ou  menor 
mediada  são  falsas.  A  crença  deve  ser 
comprovada, pois todas as crenças ou fé que 
sejam  falsas,  impossibilitam  o  homem  de 
compreender  ver  e  vivenciar  aquilo  que 
possivelmente seja Deus. 
As  religiões  cristãs  ameaçam  seus  fiéis 
condenando-os ao inferno, ou induzem muito 
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temor com os demônios. A palavra “inferno” 
significa “tumba”, e todos inexoravelmente, 
sejamos  da  crença  que  for,  morreremos  e 
iremos para a tumba.
E  os  demônios,  que  a  igreja  tanto 
mistifica? Eu diria que existem, e também 
que  não  existem  ao  mesmo  tempo.  Que  são 
transições.  Os  animais  não  matam  por 
esporte  ou  prazer,  como  quem  pratica  a 
pesca ou a caça. Também não se embebedam, 
ingerem  drogas,  torturam  seus  semelhantes 
nem  os  escravizam.  Nós  humanos  fazemos 
todas  essas  coisas  que  os  animais  não 
fariam. 
Um demônio é um ser que atua pior que os 
animais fazendo coisas que eles não fariam, 
por  isso  nenhum  animal  poderia  ser  um 
demônio. Os demônios só podem ocupar corpos 
humanos e na atualidade são maioria.

Se existe deus, ele não perdoa as ações de 
ninguém!  Pelo  simples  motivo  que  não  há 
nada a ser perdoado, as ações são ações e 
trazem consigo as consequências. 

E  o  demônio,  mais  cedo  ou  mais  tarde, 
entende  que  seu  padecimento  é  a 
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consequência dessas ações. É assim como o 
demônio desaparece, dando lugar a um ser 
consciente.  O  demônio  nunca  existiu  fora 
das  realidades  temporais  dos  seus  atos 
deploráveis.  Atos  que  ele  fez  para  si 
mesmo,  já  que  ao  fazê-lo,  condenou-se  a 
experimentá-los.
Não  devemos  confundir  deus  com  religião! 
Nenhuma  religião  tem  a  Verdade  e  todas 
dizem tê-la, afirmando que as outras são 
falsas. 
A religião é criada pelo homem, não só na 
tentativa  de  compreender  a  Deus;  como 
também para obter domínio e poder sobre os 
outros.
Desde pequeno, entendi que o que me diziam 
as religiões, não era coerente, e quanto 
mais  me  aproximava  de  compreender  a 
“divindade”, mais me afastava das religiões 
e das suas crenças.
Se desejamos entender o Deus das religiões, 
devemos  nos  afastar  delas,  e  usar  todo 
nosso  poder,  inteligência,  estudo, 
investigação, ciência, etc; e no final o 
discernimento; para compreender e vivenciar 
a  totalidade  absoluta,  Deus,  desde  nossa 
individualidade. Pode-se ver a “divindade” 
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em  cada  coisa,  observando  em  cada  uma  o 
papel que ela ocupa na criação, o serviço 
que  ela  realiza  para  todos,  e  assim 
visualizar  essa  base  inerente  em  cada 
partícula,  sentir-se  parte.  Mas  é 
importante Olhar a realidade dos fatos, sem 
deixar que nossos desejos influenciem nosso 
juízo, é o que faz de um  homem,  um ser 
capaz de discernir.
A única coisa certa na vida é seu final, o 
final inevitável de todas as coisas com as 
quais  compartilhamos  nossas  vidas.  Não 
posso falar do final de nossa existência, 
pois não sabemos a ciência certa se o final 
da vida é também o final da existência, mas 
na minha vida ficou demonstrado sem sombra 
de dúvidas que o final da vida não é o 
final da existência. 

Espiritismo

Sobre  o  espiritismo,  faço  notar  que  tem 
muita  influência  do  cristianismo,  pela 
própria  figura  de  Allan  Kardec,  seu 
compilador.
Por  outro  lado,  todas  suas  crenças  são 
herdadas do hinduísmo, o diferente é que 
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aquilo que o espiritismo denomina espírito, 
no hinduísmo chama-se mente. E a criação de 
palavras para explicar coisas absolutamente 
incomprováveis,  sem  bases;  é  ainda  dizem 
que é científico. Não entendo como ainda 
realizam  estudos,  explicando  coisas 
inexistentes  com  nomes  criados  para  tal 
fim.

Judaísmo

O judaísmo é uma religião?! Se entendemos 
que  é,  suas  bases  são  lendas, 
comprovadamente mitos. 
Depois dos judeus retornarem da escravidão, 
eles não tinham absolutamente nada, e por 
isso os rabinos começaram a reescrever a 
sua  história  dando  um  sentido  teológico. 
Eles  pegaram  várias  lendas  e  mitos 
colocando-as juntas num único texto, e o 
resultado foi o que hoje conhecemos como o 
antigo testamento.
Existiam  dois  textos  parecidos  sobre  um 
dilúvio,  e  comprovou-se  que  o  dilúvio 
descrito na bíblia, foi uma apropriação dos 
Hebreus de um texto babilônico muito mais 
antigo, o épico de Gilgamesh. 
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Se pudéssemos contar uma fábula impossível 
de acontecer, essa fábula seria o êxodo. Os 
cientistas buscaram indícios do de Moisés 
sem  nenhum  sucesso,  sendo  impossível  que 
existisse um líder de tal magnitude sem que 
isso  fosse  registrado  em  algum  documento 
egípcio. A arqueologia encontrou sinais de 
restos  deixados  pelos  soldados  egípcios, 
como  é  que  grupos  pequenos  deixaram 
vestígios  detectáveis  e  2  milhões  de 
israelitas,  durante  40  anos,  não? E 
Jerusalém nunca teve nenhuma muralha. 
Por outro lado, o que observamos, é que no 
mundo atual os judeus são em definitiva, o 
maior poder estabelecido, eles formam nossa 
atualidade. 
Essa comunidade está inserida em todos os 
países,  e  dominam  o  poder  político  nos 
Estados  Unidos,  como  podemos  observar  na 
política internacional.  E se observamos os 
protocolos  de  Sião,  vemos  que  o  domínio 
mundial é o seu objetivo:
“O texto que tem o formato de uma ata, que 
teria  sido  redigida  por  uma  pessoa  num 
Congresso realizado a portas fechadas, no 
ano de 1807, onde um grupo de sábios judeus 
e  outros  supostamente  maçons,  teriam  se 
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reunido  para  estruturar  um  esquema  de 
dominação  mundial.  Nesse  evento,  teriam 
sido formulados planos como os de usar uma 
nação europeia como exemplo para as demais 
que ousassem se interpor no caminho dessa 
dominação,  controlar  o  ouro  e  as  pedras 
preciosas,  criar  uma  moeda  amplamente 
aceita  que  estivesse  sob  seu  controle, 
confundir os ”não-escolhidos" com números 
econômicos  e  físicos  e,  principalmente, 
criar  caos  e  pânico  tamanhos  que  fossem 
capazes de fazer com que os países criassem 
uma  organização  supranacional  capaz  de 
interferir em países rebeldes.” 
Texto  retirado  da  enciclopédia  Wikipédia, 
pode  ver  o  texto  original  no  link: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolos_de_
Sião

Também  no  documentário  Zeitgeist, 
demonstra-se  sem  lugar  a  dúvidas,  que  o 
sucedido nas  torres  gêmeas  foi  produzido 
pela CIA e MOSAD, sendo os sionistas norte-
americanos  os  assassinos  de  todas  as 
pessoas desse atentado.
A comunidade judia sionista internacional, 
conseguiu dominar os meios de comunicação, 
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manipular  a  imprensa  e  escravizar  a 
humanidade com as correntes do dinheiro. 
Os  judeus  se  espalharam  pelo  mundo, 
transformando-se  em  parte  integrante  em 
cada sociedade, obtiveram riquezas e postos 
de  poder  nos  países  mais  poderosos, 
conseguindo influir sobre cada sociedade em 
particular.
Temos  o  holocausto,  que  é  visto  muito 
diferente  pelo  judeu  Norman  Finkelstein, 
quem  escreveu  o  livro  “A  Indústria  do 
Holocausto”, mas o que realmente diminui a 
força deste acontecimento, é o holocausto 
do povo palestino. 
Será que é justificável de alguma forma que 
os  judeus  de  hoje,  que  dominam  armas  de 
última geração, inclusive a bomba atômica, 
assassinem e oprimam por mais de cinquenta 
anos  um  povo  totalmente  indefeso,  cujo 
único mal foi nascer na terra que os judeus 
reclamam  como  a  sua.  E  que  não  são  nem 
nunca  foram  como  expressado  por  Sands 
professor de historia judeu de TelAviv.
Mas podem ter certeza que das ações virão 
as  consequências!  Deus  não  perdoa  pelo 
simples  fato  que  não  tem  nada  a  ser 
perdoado,  todas  as  ações  têm  reações, 
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consequências. O dia do perdão!? Muro dos 
lamentos?!… Para nada lhes servirá.

Religião Cristã

A  igreja  cristã,  desde  o  início  foi  um 
circo  dos  horrores.  A  matança  iniciou-se 
com o “Concílio de Niceia”, dando início a 
uma política de suprimir todas as pessoas e 
doutrinas que não estavam em conformidade 
com  o  dogma  cristão.  Essa  instituição 
torturou, assassinou e impôs o terror em 
nome  de  Deus,  durante  séculos,  até  que 
ninguém  se  atrevesse  a  questionar  seus 
ditames. 
A igreja somente queria saber de riquezas, 
o  clero  só  sabia  de  realizar  banquetes. 
Eram corruptos, até para a realização de 
seus deveres, sem pagamento adiantado  não 
se realizava nenhum sacramento.
Gradativamente, contando com o apoio e o 
interesse  das  monarquias  europeias,  a 
carnificina  se  espalhou  por  todo  o 
continente.  A  arrogância  clerical  e  os 
abusos  de  uma  igreja  corrupta  tornaram 
doente a nossa sociedade. 
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Mesmo antes de oficializada a Inquisição, 
já se fazia presente,  a igreja montou um 
esquema  para  torturar  e  matar  todos  os 
considerados  “hereges”,  onde  heresia  era 
tudo  ou  todos,  que  não  aceitassem,  ou 
questionassem, os ditames do papa ou bispos 
da igreja.
Hereges eram entre outros, aqueles que se 
atreviam a dizer que o supremo dirigente da 
igreja cristã era Jesus Cristo, atrevimento 
que  os  papas  e  a  igreja  chamavam  de 
perturbadores da ordem, criminosos. 
Tanto  nos  tribunais  civis  como  os  da 
inquisição,  a  acusação  era  tortura  e 
condenação, e a condenação uma sentença de 
morte  das  mais  cruéis  que  se  podia 
imaginar, com finos requintes de crueldade. 
Um verdadeiro inferno, frenesi de ódio e 
homicídio, foi criado pela igreja cristã; 
com  máquinas  que  cauterizavam  as  carnes, 
esticavam os corpos e quebravam os ossos. 
Se  não  bastasse  as  máquinas  e  os  mais 
requintados meios de tortura, essa passagem 
de terror alastrou-se, ceifando a vida de 
milhares de inocentes em diversos lugares, 
incendiando  vilas  inteiras  na  França, 
Itália,  Alemanha,  Espanha,  Países  Baixos, 
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Inglaterra,  Escócia,  Áustria,  Noruega, 
Finlândia,  Suécia  e  saltaria  o  Atlântico 
inflamando até o Novo Mundo. 
Nem mesmo os clérigos, contrários a tanta 
maldade absurda, eram poupados.
Em novembro de 1207, o papa Inocêncio III 
escreveu  para  vários  nobres  e  ao  Rei  da 
França, ordenando suprimir os “hereges” em 
seus domínios pela força militar, em troca 
receberiam a absolvição de seus pecados e 
vícios, liberação de pagamento de todo juro 
sobre  suas  dívidas,  além  de  todas  as 
vantagens, recebiam permissão para saquear, 
roubar,  pilhar  e  expropriar  propriedades. 
Surgiram muitas massacres, que eram em nome 
de Deus segundo a Igreja. 
O papa Inocêncio IV, autorizou em 1252 a 
prática  da  ‘tortura’,  especificando  uma 
grande  quantidade  de  instrumentos  para 
isso. 
Depois que a matança começou, o Vaticano 
decidiu que o esforço era tão válido que 
precisava  ser  sistemático,  para  não 
depender  dos  líderes  locais.  Foi 
estabelecido o “ofício da inquisição”, que 
fornecia  uma  liderança  central  com  os 
recursos da igreja Católica, para treinar 
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os executores, homens sádicos, selecionados 
para  serem  os  melhores  torturadores.  Na 
França, Escócia e Alemanha, usavam madeiras 
verdes  para  prolongar  o  sofrimento  dos 
condenados. 
Em Citeau, quando questionado sobre como os 
soldados  deveriam  distinguir  os  Cátaros 
cristãos  dos  gnósticos,  o  papa  Inocêncio 
III  respondeu  com  seu  cinismo  afamado: 
“matem a todos. Deus reconhecerá os seus”
A noite de 24 de agosto de 1572, que ficou 
conhecida como “A noite de São Bartolomeu”, 
é  considerada  “a  mais  horrível  entre  as 
ações  inquisidoras  de  todos  os  séculos”. 
Com o consentimento do Papa Gregório XIII, 
foram  eliminados  cerca  de  setenta  mil 
pessoas em apenas alguns dias.  Relatos da 
época,  dizem  de  cadáveres  flutuando  nos 
rios, durante meses. 
O Papa Gregório XIII ficou tão feliz com a 
notícia  deste  massacre,  que  os  sinos  de 
Roma ressoaram para um dia de graças, foi 
cunhada uma medalha comemorativa que tinha 
num lado o próprio papa e no outro a efígie 
da rainha com os dizeres: “Matança de São 
Bartolomeu” e “Deus proteja a Rainha”,  o 
papa  ainda  encarregou  ao  artista  Giorgio 
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Vasari a pintura de um mural celebrando o 
massacre. 

Francisco de Assis, um fato interessante é 
que nunca foi sacerdote.
Os  franciscanos  se  dizimaram  pela  Europa 
pregando a pobreza, isso colocou em xeque a 
conduta adotada pelo papado. Diante de tais 
ideias,  os  papas  concederam  alguns 
privilégios  aos  franciscanos,  conseguindo 
produzir fissuras entre eles; dividindo-os 
entre  os  “Espirituais”  que  seguiam  a 
Francisco de Assis e os que aceitaram as 
diretrizes  da  igreja  católica,  que  foram 
chamados de “conventuais”.
Em sua obra “Arbor Vitae Crucifixae Iesu”, 
Ubertino  de  Casale,  mostrava  os 
franciscanos  “Espirituais”,  como  os 
verdadeiros seguidores de Jesus, e atacava 
aos  conventuais  e  à  Igreja,  dizendo  que 
seriam  a  verdadeira  Babilônia,  e  que  os 
papas  seriam  a  corporificação  do 
Anticristo. 
A igreja destruiu a obra de Francisco de 
Assis,  praticamente  acabou  com  ele 
obrigando-o a abandonar seu trabalho.  Foi 
solicitada  nova  revisão  para  Francisco, 
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auxiliado  pelos  irmãos  Léo  e  Bonizzo. 
Segundo o relato do Speculum perfectionis, 
prevendo que Francisco não cederia, o Irmão 
Elias,  acompanhado  de  outros,  foi  ao 
encontro  de  Francisco  e  solicitou  um 
abrandamento  no  texto.  Como  previsto 
Francisco  não  aceitou,  assim  todos  eles 
confabulados,  disseram  a  Francisco  ter 
ouvido  a  voz  de  Cristo,  dizendo  que 
desejava preservar a vontade do papa, e que 
quem não se conformasse seria um herege, 
devendo deixar a ordem. E como herege seria 
morto, após torturas é claro.
Assim teve de aceitar intervenção papal com 
várias mudanças, inclusive o fato que um 
representante  do  papa  foi  indicado 
governador  e  corregedor  da  ordem  dos 
franciscanos,  obrigando  a  Francisco  de 
Assis  a  passar  a  administração  da 
comunidade  para  o  Irmão  Pietro  Cattani, 
logo substituído pelo Irmão Elias; os quais 
praticamente destruíram o seu trabalho.
A Regra bulada só foi aceita por Francisco 
por força da obediência que devia ao papa 
como  líder  da  Igreja,  ou  a  morte  por 
heregia, mas submeteu-se com grande pesar. 
Por fim aceitou o fato consumado.
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Assim  foi  como  Francisco,  afasta-se  dos 
humanos,  com  revolta,  repugnância  e 
desprezo, voltou-se para os animais. Eles 
são puros, não tem o coração apodrecido, 
como  anticristo,  personificado  no  papa  e 
bispos da igreja cristã.
Após  a  morte  de  Francisco,  o  papa  João 
XXII,  decretou  como  heréticas,  as 
proposições  em  torno  da  pobreza  da  bula 
original  de  São  Francisco  de  Assis.  E 
condenou  como  hereges,  aos  franciscanos 
espirituais, no dia 30 de dezembro de 1317, 
sendo todos assassinados.

“Que nos importam, em suma, os dogmas? O 
que nos convém é uma obediência passiva; o 
que devemos desejar é que os povos estejam 
eternamente submetidos ao jugo dos padres e 
dos reis; e, para conseguir este fim, para 
prevenir  as  revoltas,  para  fazer  cessar 
esses  ímpetos  de  liberdade,  que  abalam 
nossos tronos, é preciso empregar a força 
bruta, transformando em algozes os vossos 
soldados  (os  de  Carlos  V);  é  necessário 
acender fogueiras, matar, incendiar; convém 
exterminar os sábios, aniquilar a imprensa! 
Então,  tende  a  certeza  de  que  nossos 
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súditos entrarão na ortodoxia e adorarão de 
joelhos  vossa  majestade  imperial”.  Papa 
Clemente VII, (Escrito do papa, eleito em 
1523,  governando  até  sua  morte  a  igreja 
católica)

Os dirigentes da igreja, bispos e papas, 
nunca se cansaram de torturar, assassinar e 
perseguir  todos  os  povos  que  pensassem 
diferentes,  eram,  na  verdade,  criminosos. 
Está  historicamente  comprovado  que  muitos 
sacerdotes violavam as mulheres, que elas 
eram  obrigadas  a  ter  relações  com  eles, 
pois se elas se negavam, eram acusadas de 
bruxaria, sofrendo uma morte horrenda. 
Após mais de quinze séculos de matanças, a 
igreja  “cristã”,  conseguiu  impor  seus 
ditames e crenças, assassinando, coagindo e 
promovendo o medo; fazendo que as pessoas 
acreditem e não se atrevam a questionar. E 
o que é ainda pior, impondo a bíblia como 
sagrada,  induzindo  aos  homens  a  seguir 
caminhos falsos e confusos. 

A Bíblia
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A bíblia foi criada pela igreja católica de 
acordo  a  seus  interesses,  queimando, 
modificando  e  agregando  livros.  Como  é 
possível que um livro considerado sagrado, 
ser  além  de  mal  escrito,  formulado  por 
homens sedentos de poder e capazes das mais 
cruéis  ações.  Por  essas  coisas,  podemos 
perceber que  as religiões são coisas dos 
homens, Deus nada tem a ver com elas. 

No  novo  testamento,  a  escolha  final  dos 
livros  da  Bíblia  ocorreu  no  Concílio  de 
Hipóna, depois de uma batalha, brigas de 
grupos e de ideologias. Houve um processo 
de  organização  onde  muitas  histórias  se 
perderam,  outras  foram  descartadas  ou 
ganharam novos contornos de acordo com a 
mensagem que se pretendia passar. 
Muitos  dos  apocalipses  não  apenas  são 
falsos, mas foi invenção da mente de algum 
escritor  brincalhão,  às  vezes  foram 
assinados  por  determinados  “famosos”,  que 
nunca os escreveram. São estes chamados de 
“pseudoepígrafos”, ou “falsos escritos”. A 
pergunta é como estão na bíblia?
O Evangelho de Tomás é considerado pelos 
historiadores, como o registro mais próximo 
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das  palavras  de  Jesus,  o  Vaticano  o 
classificou  como  herege,  pois  nele  Jesus 
disse:

“O Reino de Deus está em vós…. E à sua 
volta….”.
Não em templos de madeira e pedra….”“.
“Parte  um  pedaço  de  madeira  e  ali 
estarei….”.
Ergue uma pedra e me encontrarás….”“.

Jesus

O  Cristianismo  é  o  maior  fraude  que  já 
existiu,  nada  poderá  igualá-lo  jamais. 
Serviu para afastar o seres humanos do seu 
meio natural, e separá-los uns dos outros. 
Sustenta a submissão cega do ser humano à 
autoridade,  reduzindo  a  responsabilidade 
humana sob a premissa de obediência, e que 
os  crimes  mais  terríveis  podem  ser 
justificados  em  nome  da  crença.  O  mais 
importante é que dá o poder para aqueles 
que sabem da falsidade do mito, que o usam 
para manipular e controlar as sociedades. O 
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mito religioso é o mais poderoso e perverso 
dispositivo já criado. A igreja católica é 
a igreja crista mãe de todas as outras, que 
em definitiva pregam os mesmos ensinamentos 
bíblicos, criados falsamente pela católica. 
Em  base  a  isso,  muitos  historiadores 
afirmam  que  Jesus  é  apenas  um  mito,  que 
nunca existiu.

“Desde  tempos  imemoriáveis  é  sabido  quão 
proveitosa nos tem resultado essa fábula de 
Jesus  Cristo”  (León  X,  Papa  da  Igreja 
católica de 1513 a 1521).

A igreja cristã está baseada na existência 
de  Jesus,  e  deveria  ser  prioridade  a 
verdade  sobre  ele,  mas  a  própria  igreja 
inventou uma imensidão de falsidades sobre 
Jesus.
Que Jesus não nasceu no dia 25 de Dezembro 
é um fato comprovado, e fixar essa data não 
foi por acaso, foi o conhecimento que de 
todos  os  Grandes  Mestres  ou  Avatares, 
nasceram de virgens, para ser considerados 
filhos ou enviados de Deus, e que haviam 
nascido em 25 de dezembro. 
As  origens  do  cristianismo  repousam, 
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incontestavelmente,  nas  lendas  e  crenças 
dos deuses mitológicos de vários povos.  A 
história de Hórus é a que mais impressiona, 
mas temos vários, para nomear alguns, temos 
a  Krishna da Índia a 5000 AC, a Mitra da 
Pérsia a 1200 AC, Prometheus da Grécia em 
500 AC, etc.
Mas mesmo que Jesus tenha existido, podemos 
claramente ver a falta de veracidade dos 
fatos, como a concepção de que Jesus nasceu 
de Maria virgem, esse é um dos dogmas mais 
rígidos da Igreja.
Mas alguns textos apócrifos dizem que Jesus 
é  fruto  de  uma  relação  de  Maria  com  um 
soldado  romano.  A  menina  Maria  teria  12 
anos  quando  concebeu  Jesus.  Na  tradição 
judaica ela seria condenada à morte, mas o 
velho  carpinteiro  José,  poupou  a  menina, 
casando-se com ela e escondeu sua gravidez 
até o nascimento do bebê.

Minha  visão  sobre  Jesus  é  bem  diferente 
daquilo  que  as  religiões  falavam,  e  fui 
compreendendo  que  muitas  pessoas  decidem 
não ver a verdade, pois acreditam que o que 
aprenderam ou herdaram é a verdade. Eles 
não  conseguem  ver  o  homem  real  que  foi 
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Jesus. Mas como era Jesus, o homem? 
Podemos afirmar que Jesus era um homem do 
campo,  profundamente  espiritualizado  e 
fisicamente  muito  forte,  pois  com  apenas 
treze anos, que nem barba tinha, retirou os 
mercadores do templo sozinho; e por isso os 
rabinos,  sacerdotes  e  juízes,  o  buscavam 
para executá-lo.
Para salvar Jesus, seus parentes e amigos o 
colocaram  em  uma  caravana,  a  qual 
certamente, iria para o centro comercial da 
época, que era o Egito. Depois, Jesus foi 
atraído  pelo  centro  espiritual  da 
humanidade, a Índia.
O  jornalista  espanhol,  Andréas  Faber-
Kaiser, investigou sobre Jesus na Caxemira, 
e  dentro  dos  inúmeros  documentos  que 
Hassnain colocou à sua disposição, constam 
nomes  como  Yuz  Asaf  e  Issa,  que  são 
traduções do nome Jesus nas línguas locais.
O  jornalista  russo  Nícolas  Notovich,  que 
também  investigou  e  escreveu  “A  Vida 
Desconhecida  de  Jesus  Cristo”,  em  Hemis, 
onde conheceu um Lama estudioso da vida de 
Issa (Jesus), anotou informações que foram 
traduzidas pelo Lama de documentos escritos 
em  páli.  A  partir  dos  dados  Notovich 
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descreve as viagens de Jesus com o nome de 
Issa ao Oriente. 
“Com treze anos de idade, Issa, partindo de 
Jerusalém, se junta a mercadores e chega à 
Índia  para  aprender  e  aprimorar-se  na 
palavra  divina.  Durante  seis  anos  ele 
ensinou  as  doutrinas  sagradas  em  vários 
lugares  daquele  país.  Escapando  de  um 
atentado tramado por sacerdotes brâmanes, 
que se revoltaram contra ele, foge para o 
Nepal  e  o  Alto  Himalaia  (Tibete),  onde 
permaneceu  outros  seis  anos  em  pregações 
religiosas. Na sua volta fez uma estádia na 
Pérsia,  onde  também  os  sacerdotes  não  o 
aceitaram. Aos 29 anos Issa retorna para a 
Judeia.” 
Sobre a volta de Jesus, sabemos que começou 
a  falar  para  as  multidões  e  chamar  a 
atenção pelas suas pregações. 
Dessas pregações vamos usar somente uma, “O 
Bom  Pastor”,  onde  poderemos  ver  com 
claridade  o  que  vinha  a  fazer,  de  onde 
vinha e para onde pensava ir. 

“Em verdade, em verdade vos digo: eu sou a 
porta das ovelhas. 
Todos  quantos  vieram  antes  de  mim  são 
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ladrões e salteadores; mas as ovelhas não 
lhes  deram  ouvido.  Eu  sou  a  porta,  se 
alguém entrar por mim, será salvo, entrará, 
e sairá, e achará pastagem. 
O ladrão vem somente para roubar, matar e 
destruir; eu vim para que tenham vida e a 
tenham em abundância. 
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida 
pelas ovelhas. 
O mercenário, que não é pastor, a quem não 
pertencem  às  ovelhas,  vê  vir  o  lobo, 
abandona as ovelhas e foge; então, o lobo 
as arrebata e dispersa. O mercenário foge, 
porque é mercenário e não tem cuidado com 
as ovelhas. 
Eu  sou  o  bom  pastor;  conheço  as  minhas 
ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim 
como  o  Pai,  eu  dou  a  minha  vida  pelas 
ovelhas.
Ainda  tenho  outras  ovelhas,  não  deste 
aprisco;  a  mim  me  convém  conduzi-las;  e 
elas ouvirão a minha voz; então, haverá um 
rebanho e um pastor. 
Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a 
minha vida para reassumir. 
Ninguém a tira de mim; pelo contrário, eu 
espontaneamente  a  dou.  Tenho  autoridade 
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para entregar e também para reavê-la. Este 
mandato recebi do meu Pai. ” 
Quando ele fala “Todos quantos vieram antes 
de  mim”; é  um  erro  de  tradução, 
possivelmente  intencional.  Ele  chegava  e 
ninguém o conhecia, como iam saber quem o 
antecede, Jesus era claro, “Os rabinos”….
Ele segue fazendo um chamado de que ele é o 
guia  e  prometendo  uma  terra  onde  tem 
abundância. Mas não depois da morte, e sim 
nessa mesma existência. Ele queria levá-los 
do deserto para a Caxemira na Índia. 
E  podemos  ver  claramente  em:ainda  tenho 
outras  ovelhas,  não  deste  aprisco”  a 
referência a outros discípulos que estão em 
outro  lugar.  Jesus  deixou  discípulos  na 
Índia, e veio levar para la, todos aqueles 
que o  quisessem acompanhar.
Olhando  com  uma  mente  clara  e  sem 
condicionamentos,  não  podemos  deixar  de 
notar que Pôncio Pilatos gostava muito de 
Jesus, que achava ele uma pessoa admirável, 
e realmente admirava Jesus. 
Evidentemente quem mandava nessa região era 
Pôncio Pilatos, assim que quando começou a 
se espalhar a notícia sobre Jesus, e o que 
ele  expressava  sobre  os  rabinos,  estes 
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começaram  a  reclamar  e  pedir  a  morte  de 
Jesus. 
Pôncio Pilatos se dispôs a investigar, e 
mandou seus soldados trazerem Jesus a sua 
presença.  Frente  a  conversa  com  Jesus, 
Pilatos  gostou  dele,  mas  teria  ordenando 
que o espiassem.
Pilatos  foi  realmente  gostando  cada  vez 
mais  dele,  observando  seu  carácter, 
desinteresse,  amor,  força  e  os  demais 
valores  dessa  figura  única  e  guerreira. 
Jesus  causou  muita  admiração  em  Pôncio 
pilatos, mas também foi um incomodo para 
ele;  pois  como  explicar  ao  César  os 
acontecimentos que estavam por vir.
Como Jesus não estava interessado em ouro 
ou riquezas, e nem atacava a Pilatos ou a 
Roma, Pôncio não tinha nada contra ele. Os 
que estavam com ódio de Jesus e queriam sua 
morte,  logicamente  eram  os  rabinos que 
forçaram a prisão e crucificação de Jesus. 

A Crucificação de Jesus

Os  rabinos  conseguiram  fazer  que  Pilatos 
prendesse Jesus, mas este ideou  uma forma 
de salvar Jesus, e estava convencido que o 
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salvaria.  A  sua  solução  foi  retirar  dos 
rabinos a sentença de morte, e colocar nas 
mãos do povo que escutava Jesus. Ele tinha 
certeza que toda aquela gente que escutava 
e apoiava Jesus o salvaria, que nunca que 
iam escolher um criminoso ladrão.
Mas ele não sabia que os rabinos ameaçariam 
matar qualquer um que levantasse a mão para 
a  favor  de  Jesus,  quem  se  animaria  a 
levantar o braço? Os que gostavam de Jesus 
nem  se  aproximaram,  e  o  resultado  já  é 
conhecido.
Qual  não  foi  o  tamanho  da  surpresa  de 
Pilatos, quando presenciou o que para ele 
era um absurdo impensável. Foi assim que 
demostrou ao mundo, através de sua raiva, o 
quanto gostava de Jesus; lavando-se as mãos 
publicamente  e  responsabilizando  ao  povo 
ali  presente  pela crucificação  de  Jesus. 
Ele  não  podia  evitar,  não  teria  como 
explicar ao César, quem não entenderia o 
porque  simplesmente  não  matar  o 
estrangeiro. Assim silenciou a Roma sobre 
Jesus.

Salvando Jesus da Morte
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A  cabeça  de  Pôncio  Pilatos  trabalhava 
buscando uma solução, pois mesmo que ele 
fosse dependente de Roma, quem mandava ali 
era ele. Você conhece algum poderoso que 
não  fizesse  a  sua  vontade?  Especialmente 
estando desgostoso e revoltado?
Ele  observou  como  Jesus  foi  crucificado 
pelos judeus, os soldados romanos somente 
estavam observando. 
Mas de repente a história nos fala de um 
ato sem sentido, onde um soldado romano, 
sem motivo algum, enfia a lança no coração 
de Jesus. Porquê faria isso? Para mim isso, 
foi  simplesmente  o  ato  de  um  soldado 
obedecendo ordens superiores.
Quando a crucifixão se concreta, a maioria 
das pessoas se dispersa, já ficando poucos, 
Pôncio pilatos decide afastar os que ainda 
estavam  olhando,  e  para  isso  ordena  ao 
soldado que enfie a lança perto do coração, 
com cuidado de não matá-lo. Uma vez feito 
isso ordenou que deixassem o homem morrer 
em paz, pois todos viram a lança cravar no 
coração de Jesus, ordenou que se retirassem 
dali.  Imediatamente  que  Pôncio  Pilatos 
dispersa os poucos judeus que ainda estavam 
ali,  ele  ordena  que  o  retirem  Jesus  da 
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cruz.  Pilatos  então  advertiu  a  Jesus, 
dizendo-lhe que o salvaria, mas que deveria 
ir embora dali.
Isto está de acordo com vários escritos que 
especificam que Jesus foi retirado da cruz 
o mesmo dia. E foi o único, pois todos os 
outros demoravam uns três dias em morrer.
Jesus buscou então seus adeptos, as tribos 
perdidas de Israel e sua mãe e preparou a 
viagem  para  Caxemira,  sabemos  que  Maria 
acompanhou Jesus, por que a tumba de Maria 
está na Turquia. 
Levi H. Dowling, Notovich, Edgar Cayce e 
Faber-Kaiser,  foram  escritores  que 
escreveram  sobre  a  vida  de  Jesus  na 
Caxemira.  Eles  souberam  sobre Rozabal 
(termo que quer dizer Tumba do Profeta), um 
túmulo  existente  no  centro  de  Srinagar, 
capital  da  Caxemira,  região  situada  na 
ponta norte da Índia. Há mais de 1.900 anos 
que  este  túmulo  vem  sendo  venerado  como 
sendo de Jesus. 
Jesus  Cristo  sobreviveu  a  crucificação? 
Conforme crença de populações que vivem na 
região do lago Nagin, próximo a Srinagar, 
capital da Caxemira, foi nesse local que 
ele passou seus últimos dias. Cansado e com 
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filhos,  morreu  muito  velho,  deixando  uma 
descendência que ali vive até hoje...
A afirmação de que Jesus morreu velho em 
Caxemira  é  sustentada  não  só  pelos 
guardiões  hereditários  do  túmulo  em 
Srinagar,  mas  pelos  adeptos  (centenas  de 
milhares)  da  seita  muçulmana  ahmaddiya. 
Esses  crentes  e  vários  estudiosos  que 
simpatizam  com  sua  causa  reuniram 
interessantes  coleções  de  dados  e 
fragmentos  de  informações  históricas 
provenientes do Irã, Afeganistão, Paquistão 
e Índia. Com esse material, acreditam que 
podem escrever o capítulo final da vida de 
Cristo,  desconhecido  por  completo  pelos 
historiadores ocidentais.
Após seus últimos atos descritos no Novo 
Testamento, Jesus deixou a Palestina, e no 
oriente assumiu o nome de Yuz Asaf, que em 
persa, significa líder das feridas curadas.

As Mudanças

Depois  produzir  uma  mudança  radical  no 
conteúdo das crenças e religiões, somente 
deixando  delas  aquilo  que  a  ciência,  a 
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arqueologia  e  os  documentos  históricos 
demostram que realmente sim aconteceu; ou, 
pelo  menos,  retirar  delas,  aquilo  que  é 
comprovadamente falso.
Dessa forma resultará mais fácil perceber e 
compreender  aquilo  que  elas  denominam 
“Deus”. Precisamos entender e vivenciar as 
crenças de uma forma mais clara. Não com  a 
confusão  que  as  diferentes  religiões 
produzem,  onde  todos  falam  coisas 
discordantes. 
Uma  das  dificuldades  para  compreender  a 
parte espiritual da vida, é que temos falta 
de  expressões  que  diferenciem 
especificamente  os  diferentes  planos  da 
existência.  Nós  deveríamos  ter  expressões 
que possam abarcar explicitamente todos os 
mundos  existentes,  não  só  o  físico,  mas 
também,  o  mundo  mental  e  o  eterno  e 
Inalterável. 
Para  assim  quando  alguém  se  comunicar 
conosco,  entendamos  claramente  o  que  nos 
está expressando.
Para  a  mente,  que  significa  o  mesmo  que 
espírito,  usamos  esse  mesmo  vocábulo,  se 
fala  de  espírito,  entenda-se  como  mente. 
Para  as  outras  duas,  podemos  obter  um 
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parche  que  nos  ajude,  podemos  usar  os 
vocábulos  “Verdade  e  Realidade”,  para 
expressar  e  compreender  melhor  o  mundo 
espiritual. O mais importante é o que essa 
mudança  faz  dentro  de  nós,  a  medida  que 
praticamos diferenciando os planos com as 
palavras,  amplia-se  nossa  compreensão,  e 
vamos adquirindo consciência das coisas.
Se  usamos  a  palavra  “Verdade”,  somente 
quando  desejemos  expressar  aquelas  coisas 
que forem eternas, sem principio nem fim. 
Denominaremos  especificamente tudo aquilo 
que  possa  ser  entendido  como  base  dos 
universos, de deus, e praticando na vida 
diária uma diferenciação entre o eterno e o 
transitório.  É  claro  que  presumimos  que 
aquilo  que  é  expressado  com  a  palavra 
Verdade está fora de qualquer matéria ou 
universo  existente,  ou  refere-se  a 
totalidade da energia dos universos, que é 
sempre  a  mesma  quantidade  e  não  está 
afetada pelo tempo.
Isso nos elevará o nível espiritual, já que 
diferenciara claramente o plano espiritual 
como  um  plano  a  parte,  diferente  deste 
mundo no qual existimos e somos parte. Mas 
se utilizamos  o  vocábulo  Verdade  para 
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determinar situações que não são eternas, 
teremos  como  consequência  uma  grande 
confusão. Isso é o que existe hoje.
Realidade  é  o  mundo  que  nos  rodeia,  que 
está em constante mudança,  como a semente 
de hoje que desaparecera ao se transformar 
numa árvore. Toda a criação faz parte da 
Realidade,  só  que  para  o  homem,  aquelas 
coisas  que  estão  afastadas,  que  ele  não 
vivência,  é  como  se  não  existissem.  Mas 
existem  e  fazem  parte  da  realidade  de 
outros seres. A Realidade do homem, é o seu 
corpo, a sua mente e o mundo que o rodeia. 
E  assim  já  teremos  bem  diferenciado  na 
nossa mente, aquilo referente a algo eterno 
ou Deus, se assim preferir denominá-lo, e o 
mundo físico que está cheio de realidades 
momentâneas, transitórias. 
Talvez  se  víssemos  os  universos  como  um 
único todo, este não sofresse mudanças nem 
estaria afetado pelo tempo, oferecendo um 
conceito quase científico de Deus.
A Realidade do mundo é a mesma para todos, 
somente é diferente em como cada individuo 
a percebe, pois cada um tem a sua realidade 
mental,  unicamente  dele.  A  Verdade  é  a 
mesma para todos, a Realidade, nosso meio, 
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é a guia. A Ilusão são as armadilhas que 
todos devemos superar. 

As Ilusões, as Armadilhas

A ilusão somente existe na percepção que o 

homem tem sobre a realidade, seja ela tanto 

interna  como  externa.  Quando  o  homem 

consegue  ver  a  realidade  tal  qual  é;  a 

ilusão desaparece. 

No homem atual, isso é muito complicado, 

pois o que vem da história e das crenças 

não  condiz  com  a  veracidade  dos  fatos 

acaecidos e ou expressados. 

É  um  trabalho  árduo  eliminar  o  inimigo 

interno  que  não  deseja  abrir  mão  das 

crenças  ou  crendices  ensinadas  como 

verdadeiras sem o sejam.

Confusões  são  ilusões  que  não  são  fatos 

sucedidos, é o que conduz o homem ao erro. 

Erro  que  é  produzido  por  informações 

herdadas ou mentiras, como as deformações 

adquiridas  pelas  institutos  educacionais, 

com  os  fatos  históricos  modificados,  que 

ele por consequência dará e ensinará como 
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certos. 

Também podemos incluir nisso as informações 

dos  meios  de  comunicação  atuais,  onde 

somente são expressas os fatos de interesse 

do  poder  estabelecido  devidamente 

modificados.  Como  a  história  das  torres 

gêmeas  acusando  a  Bin  Laden,  quando  na 

realidade foi uma operação conjunta da CIA 

com  o  MOZAD,  transbordando  de  fatos  que 

comprovam essa afirmação. Aqui podemos ver 

o erro de acreditar que Bin Laden é uma 

pessoa desprezível e os verdadeiros autores 

santos  protetores. Isso  faz  que  o  homem 

transite  desesperadamente  pela  vida, 

defendendo ao próprio assassino. 

De fato, vemos que o homem tem uma visão ou 

realidade  interna  misturada,  deformada, 

pelas muitas coisas que ele acredita ser 

certas mas que não são.

E  dentro  desse  contexto  da  realidade, 

parece mentira que o homem não possa ver 

com claridade o ambiente no qual existe. 

Ele  cria  um  universo  de  fantasia  e 

suposições totalmente falso e inconsistente 

com as suas crenças e informações dadas por 
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certas. Isso acontece porque a realidade é 

uma,  mas  como  o  sujeito  adquiriu 

informações  herdadas  e  subjetivas,  a 

realidade do exterior fica sujeita ao campo 

das  escolhas.  Dessa  forma,  a  construção 

dentro de nós, daquilo que é fato, dependem 

de um intrincado contexto, que ao longo da 

existência  cria  uma  realidade  desejada; 

independente de ser verdadeira ou correta. 

Como  podemos  perceber  facilmente,  as 

pessoas  se  guiam  pela  realidade  interna 

deformada. Por isso nossa atualidade está 

ao borde do precipício.

“Podemos  sem  temor  a  erros,  dizer  que  o 

homem de hoje, vive de crendices e não de 

fatos.” 

A pior  das ilusões, é quando nos deixamos 
levar  pelas  nossas  crenças,  deformando  a 
realidade,  olhando  o  mundo  como  se  este 
fosse como eu quero. Mas como o mundo não 
muda pelos desejos, ele seguirá sendo como 
é, não como eu desejo que seja. Aqui se 
enquadram todas  as  religiões  e  crenças. 
Pois o homem não veio para crer pela fé, e 
sim para saber pela experiência!  Aqui, a 
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grande  armadilha  é  que  não  somos 
conscientes, que temos o poder de aceitar 
qualquer coisa como Verdade ou Realidade, 
mesmo que não o seja. 
O homem deve ter o domínio dos seus corpos, 
e não permitir que sejam eles quem governem 
seu  caminho.  Muito  menos,  permitir  que 
outros  nos  imponham  diretrizes  de  como 
devemos  viver,  como  fazem  os  padres, 
pastores e todas as religiões.

A Compreensão Nas Crianças

Para  adquirir  consciência,  precisamos 
conseguir compreender, inclusive aquilo que 
outros  nos  expressam.  Mas  lamentavelmente 
ninguém nos ensina como compreender.
Seria  interessante  ensinar  as  crianças  a 
partir dos três anos de idade, questionando 
sobre as coisas mais importantes da vida 
dos homens, aquelas que mais os afetará. 
Está comprovado que ensinar idiomas dessa 
idade  em  diante,  facilita  muito  o 
aprendizado. Então por que não ensinar as 
coisas mais importantes da vida, aquilo que 
ela usara constantemente como é o entender 
o significado do que os outros expressam, 
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ou mesmo sobre o problema existencial que o 
acompanhará  por  toda  a  vida,  e  que  sem 
esses  ensinamentos,  virará  alvo  fácil  de 
qualquer pregador maluco ou sem escrúpulos, 
como acontece na atualidade. 
E  deixo  claro  que  não  se  deve  ensinar 
crença  ou  religião  de  nenhum  tipo  as 
crianças,  isso  é  um  crime  que  lesa 
humanidade.
Deveríamos  ensinar  as  crianças  desde  o 
ponto de vista laico, explicando sobre o 
Universo,  a  sua  constituição  e  seu 
equilíbrio,  pois  esse  é  o  meio  na  qual 
estão inseridas para existir durante toda a 
trajetória da vida que inicia. Mostrar a 
sua realidade imediata comparando-a com a 
realidade de outra criança de pais distante 
e oposto, explicando a existência de coisas 
que não formam parte de sua vida, mas que 
existem.  Falar  sobre  o  magnetismo, 
eletricidade,  energias,  etc;  “fazendo 
ênfases no pouco que sabemos” sobre esses 
temas, e as teorias se houvessem. Depois 
mostrar  como  teorias  filosóficas,  aquelas 
que existirem sobre Deus, nunca expressar 
sobre  religião  ou  dar  nenhuma  certeza. 
Mostrar a real diferença entre mentira e 
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verdade,  e  não  encher  as  crianças  de 
falsidades como se faz hoje.
Deveríamos incentivá-las a buscar respostas 
dentro delas, de onde saiu esse universo e 
por  que  razão,  o  que  em  definitiva 
responderia as perguntas de onde venho e 
para onde irei.
Também  seria  interessante  iniciar  as 
classes de compreensão, visando a clareza 
de  entendimento,  onde  algum  deles  fala 
alguma coisa e questiona-se aos outros o 
que entenderam. Pois o mais importante no 
idioma  é  a  transmissão  e  recepção  do 
expressado e não os meios usados para esse 
fim. 
Essas  crianças  deveriam  ser  guiadas  a 
buscarem a través da comprovação científica 
e histórica, o que realmente é. E também em 
contrapartida mostrar a sua percepção única 
e  diferente  na  prática,  cada  vez  que 
possível.  Se  vem,  ouvem  ou  falam  coisas 
fora da realidade, devem ser incentivadas, 
não reprimidas. 
Quantas  crianças  tiveram experiencias 
incompreensíveis.  Mas  a  mãe  e  outros 
reprimiram por seus próprios medos, é assim 
que terminamos negando essas percepções a 
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nós mesmos, em regra todos nós temos, mas a 
maioria faz por esquecer. Parece que fosse 
uma  lei  tácita  e  inamovível,  “qualquer 
coisa  considerada  anormal  deve  ser 
reprimida.” O que é normal?
Acredito que a resposta para os conceitos 
sobre  o  problema  existencial,  deus,  deve 
iniciar  na  educação  aos  três  ou  quatro 
anos,  questionando  o  problema  existencial 
para as crianças, permitindo que falem e 
sintam sem limites. 
As  pessoas  devem  parar  com  isso  de  que 
escutar  uma  voz  é  dizer  que  é 
esquizofrenia,  pois  pode  não  ser.  E  se 
vamos a doença mental, o homem religiosos 
de hoje é um doente mental confirmado, e se 
olhamos  para  os  crentes,  verdadeiramente 
paranoicos. 
É um fato que em maior ou menor medida, a 
população  mundial,  está  realmente  com 
problemas  mentais.  Os  religiosos, 
especialmente os cristãos, como também os 
espíritas, em sua maioria encontram-se fora 
da realidade, a confundem com o que em sua 
mente  aceitam  como  verdade.  A  única 
diferença é que são aceitos pela sociedade, 
pois os que mandam, os utilizam para seus 

134



Deus eu Universo

fins de poder.
Será que devemos negar nossas experiências 
quando não podemos comprová-las?

“Eu  Morava  em  Montevidéu,  capital  do 
Uruguai,  e  fazia  um  mês  que  tinha 
conseguido uma camionete modelo” Ami 8” da 
marca  Citroen,  eu  tinha  feito  algumas 
melhorias na camionete e adquiri um grande 
amor crescente por esse veículo.
Não me lembro da data exata, mas sei que 
era domingo porque ao outro dia tinha que 
trabalhar, nessa noite como de costume dei 
uma saída com a minha namorada para jantar 
e passear. Depois fomos passar a noite em 
um apartamento emprestado por um amigo. 
Esse apartamento ficava na área mais nobre 
da avenida principal de Montevidéu, Dezoito 
de Julho, que é uma avenida ampla e segura, 
sempre  cheia  de  carros  estacionados  em 
ambos  lados  e  com  muito  trânsito, 
especialmente nos fins de semana. 
Achei muita sorte encontrar uma vaga justo 
em frente ao prédio onde pernoitaria, e com 
todo  o  amor  e  carinho  que  tinha  pelo 
veículo,  estacionei  com  precisão 
matemática. 
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Minha  namorada  desceu  esperando-me  na 
calçada, e fechei o carro. Nesse momento 
escutei com clareza uma voz que me dizia: -
Tira a camionete daí e coloca na volta! Ao 
mesmo  tempo  que  escutava  podia  perceber 
como  uma  visão  o  lugar  que  estava  vago, 
onde deveria estacionar.
Isso me surpreendeu e olhei a camionete, 
mas ela, estava estacionada com perfeição 
na  avenida  principal,  muito  concorrida  a 
noite  toda.  Foi  quando  escutei  a  voz  da 
minha namorada chamando-me.
Mas como me pareceu tudo perfeito, fomos 
dormir.
Ao  outro  dia,  as  sete  da  manhã,  quando 
descemos para ir a trabalhar, eu não queria 
acreditar no que via. E lembrei-me da voz.
Um  caminhão  velho  capotou  e  pegou  minha 
camionete no meio, como também pegou outros 
dois carros, o da frente e de traz dela.
O resultado foi que como não tinha seguro 
contra terceiros, perdi a camionete.

Primeiro ponto, segui minha vida sem ouvir 
vozes  nem  ter  visões,  casei  e  tive  três 
filhas, assim que descartei ser esquizoide 
ou algo que pudesse ter a ver com minha 
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saúde mental. Segundo, aconteceu realmente 
um fato, a destruição de minha camioneta, 
foi  um  fato  e  comprovado.  Hoje  tenho  61 
anos.
Claro  que  depois  dessa  experiência,  tive 
que  dar  maior  atenção  aos  fatores 
espirituais ou não explicáveis, Mas sempre 
questionei  tudo  e  busquei  explicá-los  e 
comprová-los.
Muitos  podem  pensar  que  devemos  negar 
nossas  percepções,  sonhos  ou  intuições, 
mesmo porque alguém ou alguma entidade as 
nega  e  aparentemente  não  têm  essas 
experiências?
Eu  opto  por  ser  desconfiado  com  essas 
experiências,  questionar  e  comprová-las, 
mas quando isso traz consigo consequências 
ou  mudanças  reais,  minha  tendência  é 
aceitar  e  valorizar  como  um  fato 
incompreensível, vindo de outro plano que 
ainda não se pode explicar.
Uma das coisas mais difícil para os seres 
humanos,  em  sua  totalidade,  é  conseguir 
retirar seus anseios ou desejos de qualquer 
questionamento  pessoal,  eu  consigo  fazer 
isso  facilmente  desde  criança,  não  fico 
olhando  nem  minhas  metas,  nem  meus 
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possíveis ganhos. 
As crianças deveriam ter uma educação que 
soubesse informar a realidade e os fatos 
como eles aconteceram, porque elas vão usar 
essas informações para guiarem suas vidas, 
e se a informação for falsa, produzira em 
maior  ou  menor  mediada,  confusão  e 
sofrimento para elas.
Visões,  sonhos  e  percepções  não  são 
exclusividade de demência, todos temos em 
maior ou menor medida. E possivelmente esse 
modelo de educação, nos ajude a  entender 
como foi que essa criança aceitou ou não a 
existência  de  Deus,  e  a  forma  como  ele 
compreendeu  isso,  pois  nossa  vida  está 
feita de experiências. Nossas ações são a 
manifestação da nossa vida e da mesma forma 
que não comemos com o estomago do vizinho, 
somente nós dentro de nós, experimentando, 
podemos obter a experiencia de experimentar 
a divindade. 
Buscar que compreendam o que as crianças 
sentem, intuem no seu coração, sobre algo 
em  particular,  e  verificar,  questionar  o 
que a inteligência ou intuição pessoal diz 
ao  respeito.  É  claro  que  neste  tipo  de 
ensinamento, não existe o certo ou errado. 
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Mas as crianças seriam homens e mulheres 
muito  mais  capazes  em  todos  os  níveis, 
inclusive na capacidade de ser feliz.
Fazê-los saber que eles são capazes, que 
não  existe  a  necessidade  de  pedir  ajuda 
para entender sobre “Deus”, por que cada um 
de  nós  é  único,  e  por  essa  razão  a 
comunicação entre ambos é também única e 
pessoal.  Pela  mesma  razão  não  devemos 
tentar ajudar a outro. O máximo que pode 
existir é a troca de experiências. 

Recebo As Guias Desde Outro Plano

No exato momento em que estava padecendo 
uma das mais difíceis vivências da minha 
vida,  decidi  brigar  com  Deus,  entendendo 
que seria destruído e talvez o desejando.
Em determinado momento virei-me e percebi a 
imagem de um homem com barba branquíssima 
muito velho, pairando no ar em uma esquina 
do teto, entre a bandeirola e a porta do 
ático. 
Imediatamente  percebi  a  imagem  que  me 
surpreendeu, inexplicavelmente todo aquele 
espírito  guerreiro  desapareceu 
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imediatamente,  e  fui  inundado  por  um 
sentimento  de  imensa  compreensão,  que 
emanava daquela visão. 
Um forte sentimento de cansaço inundou-me e 
joguei-me na cama de qualquer jeito, onde 
fiquei sem perceber ou importar-me quanto 
tempo passou. 

Como que entre sonhos, surgiam símbolos e 
situações  de  diversas  índoles,  como  num 
sonho  meio  acordado,  um  estado  de 
atordoamento, onde não estava dormindo nem 
acordado.
Uma  delas  era  como  um  círculo,  que  se 
presentava  com  um  princípio  e  um  fim, 
estava associado a várias imagens humanas 
de  diferentes  idades  de  vida,  desde  o 
nascimento até a morte.
Outro era uma luz, brilhante e um homem que 
se aproximava e debruçava para ver dentro 
dessa “janela redonda de luz”, e era comido 
por um sapo enorme, que emanava essa luz do 
seu interior, atraindo os incautos, e após 
comê-lo  se  relambia  saboreando  o  homem. 
Pensei  muito  depois  sobre  ela,  e 
identifiquei esse sapo com os pastores das 
igrejas cristãs.
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Houve muitas outras percepções e símbolos 
que não recordo com claridade suficiente, 
guerras, aviões, balões, estrelas…. E todos 
eles  vinham  com  associações,  mas  não 
consegui compreender todos.

O que ficou mais latente quando acordei, 
foi sobre a inexistência “do bem e do mal”, 
mas nesse momento não o entendia, anos me 
levou  compreender  isso  com  clareza,  esse 
ensinamento não saia da minha cabeça; por 
isso foi que acabei compreendendo.

“Não existe mal! Pela simples razão que não 
existe  bem.  Mas  tudo  aquilo  que  homem 
considere bom, de quanto bom tinha tanto 
mal terá”.

Entendi que, o que realmente existe, são as 
coisas, que podem ser consideradas boas ou 
más num momento determinado de tempo, pois 
uma coisa que neste momento é considerada 
boa,  pode  ser  considerada  má  no  momento 
seguinte  e  vice-versa.  Tudo,  seja  o  que 
for, é bom e mau ao mesmo tempo. 
No ser humano, existe a tendência de buscar 
aquilo  que  dá  prazer,  e  a  de  afastar 
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daquilo que é doloroso. Se nos detemos a 
observar,  veremos  que  aquilo  que  num 
momento  consideramos  prazeroso  ou  “bom”, 
pode  facilmente  se  transformar  em  algo 
doloroso ou “mau”.  A relação da dor esta 
ligada à satisfação recebida, se és feliz 
por amar muito, a perda então, será muito 
dolorosa. Se amarmos muito algo que nos dá 
grande alegria, quando o perdemos, caímos 
na mais profunda das dores. 

Sai Baba

Sai Baba é um mestre hinduísta considerado 
por muitos o próprio Deus, um Avatar. Para 
mim foi um ser extraordinário, com poderes 
muito  maiores  que  o  comum  dos  homens.  O 
considero  meu  professor  e  professo-lhe 
muito carinho.
A filosofia hinduísta é a mais antiga da 
humanidade, é sem dúvida a melhor e mais 
complexa  que  conhecemos.  Não  confundamos 
“Filosofia” com “Religião”; a filosofia é 
anterior  as  religiões.  As  religiões 
aparecem quando surgem os predicadores que 
não tem plena compreensão dos ensinamentos 
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dos  seus  predecessores  e  criam  rituais 
muitas  vezes  deformados,  gerando 
ensinamentos  deturpados,  o  que  são  as 
características principais das religiões e 
também a existem na hinduísta. 
Mas Sai Baba não era um mestre comum, ele 
entendia a profundidade dessa filosofia a 
clarificou  para  quem  pudesse  compreender, 
mas mesmo que não acreditem, nesse ponto o 
homem de hoje, não difere dos Neanderthal. 
Somente  quer  ver  milagres,  imaginar 
absurdos e acreditar sem questionar. 
Alguns dos rituais hinduístas, na realidade 
são  técnicas  que  podem  ser  usados  por 
qualquer pessoa que precise, especialmente 
para curar problemas emocionais e mentais. 
Essas  são  as  técnicas  da  meditação  e  os 
Mantras,  que  também  conduzem  ao 
autoconhecimento e autodomínio.
Assim pois, explicarei com mais detalhes, 
pois  pode  ser  que  alguém  precise,  como 
aconteceu comigo. 

Os Mantras Autocura

Os  mantras  e  a  meditação,  são  técnicas 
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direcionadas a energia super positiva que 
está latente em nossa mente inconsciente! 
Quando  uma  pessoa  está   padecendo  ou 
necessitando energia, pode conetar-se com a 
energia da totalidade, do absoluto, ou Deus 
se assim preferir denominá-lo. Esta união 
está imanente em cada um de nós dentro da 
mente,  no  nosso  inconsciente  que  está 
imerso  no  Consciente  Absoluto.  O  jogo 
consiste em trazer essa energia desse nosso 
inconsciente, vivenciando até comprovar, e 
fazê-lo consciente. 
Qualquer pessoa poderá utilizar a técnica 
da meditação, sem a necessidade de um guru, 
ou professor.
A  meditação  deve-se  praticar  em  conjunto 
com  os  mantras,  sendo  que  este  último 
deverá estar adaptado as problemáticas da 
pessoa  em  particular,  assim  ela  própria 
deve criá-lo.

Como realizar 

A  forma  ritualista  de  realizar  tudo  da 
mesma  forma  e  maneira,  usando  o  mesmo 
cheiro  de  incenso,  mantendo  o  lugar  sem 
desmontar, como um altar, mantendo a mesma 
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direção,  etc;  é  necessária.  Pois  isso 
automatiza  a  nossa  ação.  Quando  isso 
acontece, o nosso consciente pula etapas. 
Assim  em  pouco  tempo  entraremos 
automaticamente  nas  etapas  mais  profundas 
do  nosso  inconsciente,  penetrando 
profundamente  no  consciente  absoluto;  ou 
deus se assim preferir denominá-lo.
Devemos realizar ela sempre no mesmo lugar 
e direção, assim que buscaremos um lugar 
propício em nossa casa. Eu direcionei para 
o norte magnético, mas não é importante. O 
ideal  é  que  se  mantenha  como  um  altar, 
imóvel e armado, durante o período que for 
necessário.
Colocaremos uma vela para direcionar nossa 
vista a altura horizontal dos nossos olhos, 
e  buscaremos  uma  cadeira  cômoda  para 
sentar-se, lembre-se que passará um tempo 
sem fazer movimento, isso é para o corpo 
não desconcentrar a mente.
É importante fazer sempre na e a mesma hora 
todos  os  dias,  o  melhor  horário  é  ao 
acordar, mas lave a cara antes para tirar a 
modorra.
Devemos usar um incenso, qualquer um, mas 
sempre o mesmo.
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Quando  fazemos  na  mesma  hora,  no  mesmo 
lugar e direção, sentimos o mesmo cheiro. O 
que  estamos  fazendo  é  automatizar  nossa 
ação.  A  medida  que  os  dias  passam 
entraremos cada vez mais rápido no estado 
de  bem-estar  e  paz  que  reside  no  nosso 
inconsciente.  Até  o  momento  que  entramos 
imediatamente ao iniciar a meditação.
Direcionaremos nossos olhos na luz da vela 
e os fecharemos mantendo o direcionamento 
na luz. Os olhos enxergam mas na mente é 
que percebemos, quando eles estão fechados 
a nossa mente pode direcionar-se com mais 
facilidade.
Nesse  ponto  trataremos  de  não  pensar  em 
nada,  se  surgir  pensamentos,  trate  de 
buscar qual foi o pensamento inicial.
Como iniciar uma meditação não é fácil para 
o novato, ele deve também usar os mantras. 
Os mantras são uma autoindução, uma espécie 
de auto-hipnoses, seja cuidadoso e coerente 
quando os use. Nunca use mantras que você 
não entende, ou não compreende, nem mantras 
dados por outras pessoas.

Algumas regras importantes
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Para os mantras, use um rosário hindu de 
108  contas,  (“japamala”),  inicia  na 
primeira conta a esquerda, para assim ter 
como norma, seguiria o sentido do relógio. 
Quando  você  inicie  o  mantra,  repita  o 
mantra em cada conta, devagar, entendendo-
o, até a última conta. Se você percebe que 
está repetindo muito rápido, castigue-se e 
volte ao início, faça-o bem se deseja obter 
resultados.
Identifique o que você sente, encontre o 
que você acha que deve usar como mantra. 
Por exemplo, se estou me sentindo infeliz, 
use o mantra: “Deus quer que este feliz! Eu 
devo estar feliz!”  Ou use qualquer outro 
criado por você.

Meu Depoimento

No  primeiro  dia  da  prática,  parecia  uma 
eternidade  quando  abri  os  olhos  somente 
tinha  passado  dois  minutos.  Segui 
praticando com os mantras e depois de três 
meses, me forcei a abrir os olhos quando 
estava em um estado muito prazeroso. Qual 
não foi minha surpresa, quando vi que tinha 
passado quarenta e cinco minutos. 
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Quando  iniciei  com  a  meditação,  e  me  vi 
repetindo o mantra, me encontrei apresando 
e atropelando as palavras, assim que como 
castigo,  me  impus  voltar  ao  início  até 
fazê-lo bem. E como sabia que se não fazia 
bem  eu  passaria  o  dia  ali,  fiz  como  se 
deve. Devagar e compreendendo.
Em menos de seis meses obtive um estado em 
que eu e o mudo entramos em descompasso, 
como  se  visse  o  mundo  numa  velocidade 
diferente,  tudo  parecia  agitado  ao  meu 
redor. Eu estava em equilibro comigo mesmo.
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Teorema_da_incompletude_de_Godel
http://www.fisica.net/historia/as_bases_da_ciencia.php
http://www.molwick.com/pt/
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coluna.php?id=918
http://www.misteriosantigos.com/inquisi.htm
“A Inquisição” (Michael Baigent & Richard 
Leigh)
CLOUGH, Brenda W. A short discussion of the 
influence of the Gilgamesh Epic on the 
bible.  
http://www.sff.net/people/Brenda/gilgam.htm
Mitos Cosmogônicos 
http://www.galeon.com/projetochronos/chrono
santiga/isabelle/Sum_indx.html
http://www.cefak.org.br/index.php/menu-
principal-estudos-espiritas.html
SUBLETT, Kenneth. Epic of Gilgamesh. 
Disponível em http://www.piney.com
http://www.renato.sabbatini.com/correio/
ciencia/cp010302.html
http://www.nationalgeographic.com/blacksea/
ax/frame.html
http://www.fronteiradapaz.com.br/
coluna.php?id=918#ixzz1imUjFAIs 
Wikipédia - http://pt.wikipedia.org/ e 
Várias enciclopédias como Encarta, Barsa, 
Histórica (Em espanhol), e outros.

Rio de Janeiro, Fevereiro de 2011
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José Pedro Cariboni Moreno (jopeu)
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