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Prólogo

Este livro é uma tentativa de desvendar quem somos 
em  realidade  e  qual  nossa  relação  com  o  meio  da 
nossa existência.
O  ser  humano  veio  a  este  mundo  para  errar,  o 
importante  é  corrigir  quando  nos  dermos  conta.  E 
como o passado não pode ser mudado, muitas vezes, 
as correções seriam para ações futuras.
Está  comprovado  por  mim,  que  de  acordo  a  como 
pensamos  e  falamos  serão  as  nossas  ações.  Aqui 
buscaremos a compreensão do “Quem sou eu”.
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Início

Temos duas coisas importantes a questionar antes de 
nos aprofundar. Como é a nossa comunicação e como 
devemos entender a ciência.

Que É Comunicação?

Para  compreender  todas  as  coisas,  o  humano  deve 
compreender  melhor  a  sua  forma  de  comunicação, 
que  o  profundo  real  dela,  é  que  vem  a  ser  uma 
tentativa de transmissão entre uma mente e outra. 
A comunicação humana é uma modificação, baseada 
na criação do idioma animal original.
Nada está mais vigente na atualidade que o mito da 
Torre de Babel,  onde os homens não conseguem se 
comunicar.  Mas  não  são  os  diferentes  idiomas  que 
complicam o entendimento. 
Realmente, a existência de tantos idiomas diferentes, 
nos  demonstra  que  não  são  tão  importantes,  ou 
eficazes, nem os sons ou as letras.
O  SIGNIFICADO  é  o  mais  importante!  Aquilo  que 
entendemos e compreendemos das transmissões. 
O  som  e  as  letras  não  têm  tanta  importância,  se 
mudarmos a palavra sem mudar o significado,  nada 
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mudaria,  chamemos  ao  amor  ódio,  ou  ao  bem mal, 
nada mudaria, pois o importante da comunicação é o 
significado  da  palavra,  ou  as  formas  como  o 
realizamos. 
Todos os seres se comunicam. As plantas por exemplo, 
se comunicam por feromônios. Existem energias nos 
minerais e paredes, que refletem o teu cuidado, amor 
e agradecimento, pelo que eles fazem por você. 
Já os animais, com sons, tons gestos e formas; tem sua 
comunicação  intuitiva  e  natural  que  os  levam a  se 
compreenderem,  ao  parecer,  eles  nascem 
compreendendo. 
A  comunicação  humana  difere  dos  outros  animais, 
pois ele agrega e inventa, modificando a sua estrutura 
puramente  intuitiva.  Os  idiomas  são  a  tentativa  de 
expressar e transmitir experiências e sentimentos por 
um  indivíduo,  onde  a  palavra  expressa,  tem  o 
significado  da  compreensão  de  quem  fala,  mas 
ninguém recepciona o que outro expressa, da mesma 
forma como este pretende que se entenda. 
Nunca  é  igual  à  recepção  de  uma  pessoa,  com 
nenhuma  outra,  pois  isto  depende  das  experiências 
individuais.  Basicamente  do nível  de consciência  de 
cada indivíduo. 
Mas o nível de consciência de cada um é único, para 
cada humano, poderá ser similar, mas é único.
Comunicação  implica  gestos,  mímicas,  tons  e 
harmônicos  dos  sons  com  seus  tempos.  Também 
usamos  símbolos  como  hieroglifos  ou  letras,  para 
determinar significados genéricos para determinar a 
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comunicação escrita, como fazemos aqui.
Apreendemos  a  falar  na  educação  e  escrever  na 
instrução das escolas, com um montão de regras; que 
são feitas para visar a compreensão de um grupo de 
pessoas. Mas a coisa é mais complexa, comunicação 
está diretamente relacionado com a compreensão.
O idioma e as regras gramaticais são uma tentativa de 
que o entendimento  seja  o mesmo para todos,  uma 
forma de facilitar  uma transmissão de compreensão 
global. Mas nos falta muito trabalho pela frente nesse 
sentido.
Por  isso  o  importante  é  a  compreensão,  o 
entendimento  que  o  homem  possa  obter  com  as 
experiências. E tratar de clarificar isso cada vez mais 
na  comunicação.  Deveríamos  apreender  a 
compreender as palavras em profundidade, usando a 
experiência esquecida dos mais velhos, pois eles têm a 
experiência  de  vida,  que  é  fundamental  para 
compreender.
Mas nunca fomos ensinados a “como compreender”. A 
palavra compreender vem do latim, “compreendere”, 
que quer dizer: colocar junto todos os elementos. Mas 
a  compreensão  humana  vai  muito  além  disso,  ela 
comporta uma parte de empatia e identificação. O que 
faz com que se compreenda alguém que chora,  por 
exemplo, é saber o significado da dor ou tristeza desse 
sentimento expressado no ato de chorar.  É isto que 
permite a verdadeira comunicação humana.
Como  exemplos,  temos  alguns  significados  mais 
expressivos.  O  significado  da  palavra  DOR,  é 
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especificamente  ao  corpo  físico,  e  hoje,  podemos 
solucionar quimicamente. Já a palavra SOFRIMENTO, 
se bem pode incluir dor física, é mais específica das 
experiências emocionais e mentais. E PADECIMENTO 
é  o  sofrimento  já  compreendido,  sabido.  Algo  que 
parece ter incluído o analgésico da compreensão.
Também  temos  que  palavra  VERDADE,  somente 
deveria identificar, expressar algo que esteja fora do 
Universo, pois aqui tudo é transitório. 
Ela é muito usada para determinar fatos e sucessos, 
dos  quais  muitas  vezes  são  totalmente  falsos.  A 
palavra ASSASSINO e similares, nunca poderiam ser 
usadas  especificando  outros  animais  não  humanos, 
eles  matam,  mas  não  assassinam.  O  único  animal 
realmente assassino é o humano.
O  que  trato  de  expressar  neste  intento  de 
comunicação,  com  este  livro,  é  claramente 
CIENTIFICO,  e  deve  ser  comprovado  após  leitura, 
pensado e verificado. Assim que isto implica tratar de 
compreender  cada  parte,  visando  voltar  a  ler, 
compreender e seguir o próprio caminho da própria 
compreensão. Nunca simplesmente acreditar.
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Como Interpretar a Ciência?

As  formas  como  os  humanos  comprovamos  a 
veracidade  das  coisas  são  três:  a  CIÊNCIA,  que  é 
baseada  nas  experimentações  científicas.  A 
EXPERIENCIAL,  que  é  baseada  nas  experiências 
pessoais do indivíduo. E a CONCLUSIVA, que deve ter 
uma base científica e lógica, que é aquela na qual um 
pensamento  lógico  comprovável  em  si  mesmo,  que 
leva a outro e tudo casa perfeitamente.

Formas das Comprovações Humanas
Formas Razão

Científicas Tem  limitações  e  erros.  Mesmo 
assim é muito importante, ajudando 
a definir as duas seguintes

Experienciais É  a  causada  por  experiências  do 
indivíduo, sendo uma verdade para 
ele.  Se  transmitidas,  dado  o  seu 
carácter  individual,  forma  as 
crenças se aceitas

Por Conclusão O planeta terra é um só corpo. Essa 
afirmação  é  corroborada  ao 
imaginar  a  desaparição  da 
atmosfera
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Nas  comprovações  o  homem  dá  uma  importância 
excessiva  a  exatidão  das  ciências,  mas  não  são tão 
exatas como parecem. 
Não me mal interpretem, os científicos são admiráveis 
e a ciência é sem dúvida, uma das bases mas sólidas 
da informação e conhecimento humano. Mas ela não é 
exata,  tem  limitações,  erros  e  traz  consigo  erros 
conceituais.
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.  Assim  que 
para falar de filosofia não é preciso ter estudado na 
universidade, mesmo porque filosofia é a forma como 
cada qual compreende a existência.
Sobre  a  ciência,  temos  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. Ele determina que: 

➢ Uma teoria  científica  nunca  pode ser  provada 
verdadeira.

➢ Uma teoria científica apenas pode ser provada 
falsa.

➢ Uma teoria que não pode ser demostrada 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 
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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.
Más, o que é mais importante para nós, é a visão que 
temos  sobre  ela.  Ver  a  ciência  como  um  todo  é  a 
forma correta de ver. Todas as partes da ciência que o 
homem estuda e se aprofunda, são simples partes de 
uma coisa maior chamada de ciência.
Muitos vem a ciência é como uma imensa árvore com 
uma imensidão de ramas. O que tem de bom nessa 
visão, é a visão da ciência como um todo, como uma 
só coisa.
Sendo a ciência muito complexa, obriga aos homens ir 
pelas  ramas.  Dada  sua  complexidade,  para  que  o 
homem possa se aprofundar no conhecimento de uma 
só rama da ciência, é necessário dedicar-se somente a 
ela.  Mas  a  visão  da  árvore,  como  a  totalidade  da 
ciência humana, não deveria ser perdida.
É  notório  que  os  humanos  são  condicionados  por 
aquilo que estudam e apreendem, e como as ramas da 
ciência são muito complexas,  termina afirmando em 
cada um o apreendido, sem perceber a profundidade 
das demais ramas da ciência, o que leva a erro. Assim 
é  que  temos  uma  separação  na  visão  de  cada 
científico,  impedindo muitas  vezes,  que percebam a 
ciência como um todo, pelo próprio desconhecimento 
das outras ramas científicas. 
E como a ciência é uma só coisa, isso dificulta a visão 
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do  homem  para  compreendê-la  em  sua  totalidade. 
Essa  visão  do  total  das  ciências,  é  o  que  tentamos 
mostrar  aqui,  uma  ciência  com  resultados  práticos 
composto com partes de várias ramas científicas.
Eu prefiro ver a ciência como uma COMODA cheia de 
gavetas. Cada uma com sua especialidade científica, 
física,  química,  etc..  Sendo  que  cada  gaveta  tem 
dentro  de  si  as  diferentes  especialidades  de  cada 
ciência. 
Se abrimos a gaveta da medicina, podemos encontrar 
entre  muitas,  a  especialidade  da  NEUROLOGIA.  E 
abrindo-a encontraremos a gaveta correspondente  a 
PSIQUIATRIA. Que é uma especialidade, que estuda a 
fisiologia do CÉREBRO. 
Podemos  nesse  caso,  observar  que  existe  uma 
quantidade  de  anos,  que  esse  profissional,  estudou 
medicina.  E  após  isso  ele  passou  anos  estudando 
sobre  a  fisiologia,  fluidos,  que  compõem  as  partes 
cerebrais,  observando  as  diferentes  funções 
específicas.  É  notório,  que  muitos,  tomam  cérebro 
mente como uma só coisa. E como a medicina aceita 
desde o século XVII, o sistema unicista, onde a mente 
e o cérebro é uma só coisa, SURGE O ERRO.
A psiquiatria trabalha sobre o sistema fisiológico, ela 
vem a ser uma especialidade, dentro da especialidade 
de neurologia. Como uma pessoa que estuda que esta 
parte do cérebro faz isto, e aquela o outro,  durante 
anos,  poderia  entender,  depois  de  tantos  anos  de 
estudo,  a  realidade,  de  que  o  cérebro  é  um 
processador  fisiológico químico que não pensa.  Que 
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como  um  general,  serve  como  emissor  receptor 
daquilo  denominado  MENTE.  E  que  essa  mente  é 
você. 
Ademais  o  Cérebro  é  um  processador  químico-
fisiológico perfeito,  mas que não tem discernimento 
nem  decisão  de  escolhas  frente  as  decisões 
determinadas por você, que é a MENTE. É você quem 
decide e dá as ordens ao cérebro.
Hoje  temos  uma  parte  da  ciência  estuda  a  mente 
especificamente,  mas  como  determinamos  que  o 
cérebro é “burro”? 
Podemos  observar  a  atitude  do  cérebro  com  as 
substâncias  aditivas,  que mesmo sendo nocivas,  ele 
aceita e exige que mantenha o nível dessa substância, 
mesmo sendo nociva para o corpo. Na realidade foi 
você que alimentou seu corpo com essa substância. O 
cérebro  aceita  tuas  decisões,  e  somente  trata  de 
ajudar  de  acordo  as  tuas  diretrizes,  para  manter  o 
melhor para teu corpo.
Eu tive uma experiência pessoal interessante. Quando 
tinha uns 17 anos, fui “esquecido” por meu pai que 
viajou a veraneio. Sem dinheiro e com fome, busquei o 
que comer e vi que só tinha arroz e laurel. Cozinhei o 
arroz,  mas  como  não  tinha  sal,  eu  não  consegui 
comer.
Muitos anos depois, com mais de 50 anos, me entrou 
um desespero por comer arroz.  Apressurei-me e fui 
para casa, aprontei o arroz e ao pôr na boca estava 
delicioso, incomparável. Somente depois me dei conta 
que  não  tinha  colocado  sal.  A  pergunta  foi,  como 
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estava  tão  gostoso?  Evidentemente  o  gosto  foi 
originado pelo cérebro, e não precisamente por outros 
fatores.
Quem não entender que o cérebro e a mente são duas 
coisas diferentes, não vai compreender a existência. 
Temos na  dialéctica,  a  palavra  “ESPIRITO”,  que foi 
criada para especificar  o que seria  o sopro de vida 
além do corpo. Mas esse significado se esbarra em um 
muro de inconsistências imaginarias. Por isso ele não 
é  compreendido  na  prática  da  existência  humana. 
Falta  o  significado  prático,  que  o  leve  a  ser 
compreendido,  na  relação  com  as  outras  coisas  da 
vida prática. E se explicamos que espírito é sinônimo 
de mente,  o  muro se quebra dando ao humano um 
sem fim de possibilidades de compreender melhor a 
palavra espírito, pois todos temos mente. De acordo a 
como pensamos é como falamos e atuamos.
Por outro lado temos a comprovação EXPERIENCIAL, 
que é produzida pelas experiências do indivíduo.
Realmente  temos,  que  uma  pessoa  vivenciou  um 
milagre, e isso é a verdade para ele, mas não assim 
para os outros. Quando transmitida essa experiência, 
teremos os que não acreditam e os que sim acreditam, 
dando lugar a uma crença desse caso específico. 
A  forma de  comprovação  pela  experiência,  é  a  que 
cria as crenças. No caso de Mahomã, ele teve sonhos 
que identificou com a divindade e isso criou a religião 
do islã, no cristianismo foi a história criada sobre o 
denominado Jesus, que é outra crença.
As crenças somente podem ser mantidas pela fé, ou 
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seja,  a  ignorância  de  não  tentar  comprovar.  Como 
disse Mark Twain, a fé é usada para aceitar coisas que 
sabemos ser falsas.
Agora, somente fica a comprovação CONCLUSIVA, ou 
seja, a comprobatória por conclusão. 
Se  sabemos  na  ciência  que  nosso  corpo  tem  300 
trilhões de células, e que cada célula, realiza todas as 
coisas que definem um animal, como conclusão temos 
que “300 trilhões de animais estão formando o nosso 
corpo”. 
Assim  também  sabemos  que  estamos  unidos  aos 
outros  animais  e  plantas  pela  respiração,  que  é  a 
atmosfera. Sabemos que no planeta terra coexistimos 
vegetais e animais, que se retirássemos a atmosfera, 
todos morreríamos. Por conclusão temos então, que o 
planeta  terra  é  também  um  organismo  similar  ao 
nosso  corpo.  E  que  como  ele,  está  constituído  por 
corpos menores. 
E  assim,  por  consequência,  poderemos  chegar  a 
concluir  como  resultado,  uma  lei  absoluta  deste 
universo.
“O  universo  é  um  só  corpo  constituído  por  corpos 
menores  e  todos  os  corpos  do  universo  são 
constituídos  por  corpos  menores,  iniciando-se  pelo 
corpo menor que tenha existido”.

Quando queremos nos conhecer e olhamos ao espelho 
com  o  fim  de  ajudar  nos,  aparentemente  somente 
vemos a nossa imagem e pensamos que somos isso 
que vemos.  Mas,  na  verdade,  a  coisa  é  muito  mais 
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complexa.
A  imagem  que  vemos  corresponde  ao  nosso  corpo, 
mas  não  ao  nosso  eu,  que  está  radicado  na  nossa 
mente. A mente não é o cérebro, como veremos mais 
adiante.
Na mente reside nosso consciente onde está o nosso 
eu,  a  nossa  personalidade.  A  qual  vai  se 
transformando  com as  experiências  do  existir.  Esse 
consciente pertence a dois mundos diferentes, que são 
as realidades internas e externas. Também temos na 
mente o inconsciente que não forma parte da nossa 
realidade  atua,  mas,  é  onde  está  o  nosso  Ser 
verdadeiro, não nosso eu. 
Existem dois universos, um com dimensões, preso ao 
tempo e outro sem dimensões, que não está preso ao 
tempo. No universo sem dimensões é onde residem as 
mentes.  No  outro  já  bem  conhecido  nosso  é  onde 
residem os corpos. Incluindo o nosso.
Se bem nosso consciente  é  a  nossa  conexão com o 
universo temporal, coisa que é produzida através do 
nosso  corpo,  ele  não  esta  atado  ao  tempo  ou  as 
dimensões. Uma comprovação disso, e o fato que na 
velhice não nos sentimos diferente, seguimos sentindo 
como a criança que já não somos.
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Verdade Ilusão E Realidade

Na comunicação humana, se desejamos ter claridade, 
devemos  entender  ao  vocábulo  Verdade  como  uma 
coisa eterna. Por isso, esse vocábulo,  não especifica 
energia ou matéria de nenhum plano neste universo. 
Essa  palavra  somente  corresponde  a  Consciência 
Absoluta. O vocábulo Verdade sempre significou algo 
que é eterno. Por essa causa ele somente representa o 
que  possa  estar  por  fora  do  universo  físico  onde 
realizamos nossas vidas atuais.
É  lamentável  a  confusão  que  se  cria  ao  usar  o 
vocábulo  Verdade  dentro  das  coisas  da  vida  diária. 
Pois no universo físico tudo muda e não condiz com o 
expressado  como verdade.  Este  universo  mutante  e 
transitório  está  constituído  por  realidades  e  fatos, 
fatos que os ignorantes pretendem mudar de acordo a 
seus interesses, e isso hoje é generalizado.
Mas  existem  dois  fatores  importantes  a  se  ter  em 
conta. O primeiro é que somos a mente e não o corpo, 
sendo assim, os fatos tal qual sucederam estão como 
verdade  da  nossa  mente.  O  segundo  é  que  o  uso 
inadequado  dessa  palavra,  modificação  os  fatos, 
destroem a realidade do indivíduo, como podemos ver 
hoje  nos  fakenews.  Confundindo  e  promovendo 
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eleições  de  corruptos,  condenando  inocentes,  e 
degradando a instituição da justiça humana.
Para  os  religiosos  é  pior  ainda,  falar  a  palavra 
Verdade sem ter em conta seu significado intrínseco, 
de coisa única e eterna, significa perder o conceito de 
Deus.  Se  olharmos  para  a  história  universal, 
notaremos  que  o  significado  da  palavra  Verdade, 
dentro das religiões, desde a antiguidade, adquiria o 
significando de Deus. 
Na vida são os conceitos  corretos,  que expandem a 
compreensão,  levando  o  homem  a  uma  consciência 
mais ampla, onde ele percebe a Verdade como à base 
de tudo, e entende que ele mesmo é essa Verdade.
Realidade (do latim realitas isto é, “coisa”)  significa 
em uso comum “tudo o que existe”. Em seu sentido 
mais livre, o termo inclui tudo o que é, seja ou não 
perceptível,  acessível  ou  entendido  pela  ciência, 
filosofia  ou  qualquer  outro  sistema  de  análise. 
(Enciclopédia Wikipédia)
A ilusão somente existe na percepção do que o homem 
entendeu  sobre  a  realidade,  seja  ela  interna  ou 
externa. Aquilo que o homem aceitou como realidade, 
a  denominada,  sua  verdade,  seu  ponto  de  vista. 
Independente de ser real ou verdadeiro.
Isso é bem complicado, pois, o que vem das crenças 
com suas  lendas  e  falsidades  históricas,  não condiz 
com  a  veracidade  dos  fatos.  É  um  trabalho  árduo 
eliminar o inimigo interno, que não deseja abrir mão 
das crenças ou crendices,  ensinadas ou apreendidas 
como verdadeiras.
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Realidade Externa

Podemos  dizer  por  um lado,  que  para  o  homem,  a 
realidade externa é uma fantasia.  Ela deveria ser a 
“consciência  coletiva  da  humanidade”,  baseada  no 
universo real, nos fatos tal aconteceram. Mas mesmo 
que  ela  esteja  formada  por  aquelas  coisas  na  qual 
todos  estamos  cientes  em  algum  nível  de 
compreensão. Ela é guiada impunemente pela mídia 
informativa,  os  filmes  infernais  de  Hollywood  e  os 
interesses  das  instituições  mais  poderosas 
monetariamente.
Nossa realidade externa é composta, principalmente, 
de  nossa  “compreensão”  do mundo que nos  rodeia, 
mas lamentavelmente é induzida por mentiras. Uma 
pessoa  percebe  as  coisas  de  uma  certa  maneira,  e 
transmitem  suas  opiniões  baseadas  na  sua  forma 
individual e única de percepção. Essas percepções vão 
ser  compreendidas  em  formas  diferentes  por  cada 
pessoa  e  o  centro  comum  compreendido  por  elas, 
dessas informações, ditam o modo de como participar 
na  vida,  que  por  sua  vez,  cria  todo  um  conceito 
generalizado de como o mundo é. “Isso é um conceito 
errado, pois aquilo que a maioria acredita ser correto, 
verdadeiro, com certeza não o é”. 
Desta  forma,  a  humanidade  fica  conectada  sendo 
essencialmente  uma humanidade,  errada,  confusa  e 
que  segue  como  ovelhas  seus  seres  confusos,  ou 
opressores e ofuscadores.
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É assim que como um vírus terrorífico, todos podem 
aprender algo que depois formara uma realidade para 
a  humanidade como um todo,  formada basicamente 
por  falsidades,  que  muitas  vezes  são  intencionais 
visando o domínio dos seres, 
Todas  as  experiências,  lições  e  informações  são 
constantemente  passadas  de  pessoa  para  pessoa 
através da informação da consciência da humanidade 
que forma a realidade externa. É assim que os seres 
humanos  desenvolveram  uma  maneira  definida  de 
pensar e perceber a informação, e também se torna a 
maneira aprendida de ver o mundo. 
Como as  normas  sociais,  as  expectativas  morais  de 
como as pessoas devem agir e atuar na vida, derivam 
da  mesma  coleção  de  histórias  e  experiências 
universais,  o  ser  humano  entra  em  uma  grande 
armadilha que os leva a incompreensão e demência, a 
prisão do senso comum, que é imensamente cruel e 
irracional,  podendo  ser  morto  ou  agredido  por  não 
estar de acordo com o falso e demoníaco pensamento 
coletivo  da  humanidade.  Pois  a  moralidade  e  suas 
expectativas  não  precisam  de  uma  regra  humana, 
diferente das condutas de como agir em sociedade.
É assim que coisas que você toma como verdades, que 
são lições e conhecimento compartilhado, passado por 
gerações anteriores, como é o caso das religiões, não 
passam  de  muitas  deformações  e  mentiras  que  te 
levam ao sofrimento. 
É  notório  que  o  homem pode  dar  como verdade  a 
qualquer  coisa  por  mais  absurda  que  seja,  mas  o 
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homem tem duas guias básicas que são a “Verdade 
como eternidade e  Deus”,  e  os  “fatos  históricos  tal 
qual sucederam”. 
Para nossa compreensão denominamos a Deus como 
Consciência  Absoluta.  Força  criadora  de  tudo. 
ETERNA e  a  única  coisa  que pode ser  denominada 
como Verdade, que é a verdade filosófica. 
Temos os fatos que são ações dentro da humanidade 
como um todo. Eles não devem ser considerados como 
uma verdade,  e  sim parte  da  realidade.  Eles  são a 
“verdade  dos  fatos”  quando  são  fiéis  ao  sucedido, 
quando  deformados  pelos  poderosos  ou  ignorantes 
são o vírus da demência para quem aceita eles como 
reais. 
Sem a VERDADE DOS FATOS não compreenderemos 
a nossa existência, nem quem somos.
O homem precisa eliminar todas as mentiras para ver, 
e nada na humanidade pintou isto com mais claridade, 
que o escrito do filósofo grego Platão, (pode ler em: A 
República - livro VII). MITO!? 

Resumo do “Mito da Caverna” - Wikipédia:
No interior da caverna permanecem seres humanos,  
que nasceram e cresceram ali. Ficam de costas para a  
entrada, acorrentados, sem poder mover-se, forçados  
a olhar somente a parede do fundo da caverna, sem 
poder ver uns aos outros ou a si próprios. Atrás dos  
prisioneiros há uma fogueira, separada deles por uma 
parede  baixa,  por  detrás  da  qual  passam  pessoas  
carregando  objetos  que  representam  “homens  e 
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outras coisas viventes”. 
As pessoas caminham por detrás da parede de modo 
que os seus corpos não projetam sombras, mas sim os  
objetos que carregam. Os prisioneiros não podem ver  
o que se passa atrás deles, e veem apenas as sombras 
que são projetadas na parede em frente a eles. Pelas  
paredes da caverna também ecoam os sons que vêm 
de fora, de modo que os prisioneiros, associando-os,  
com certa razão, às sombras, pensam ser eles as falas  
das mesmas. Desse modo, os prisioneiros julgam que 
essas sombras sejam a realidade.
Imagine  que  um  dos  prisioneiros  seja  libertado  e  
forçado  a  olhar  o  fogo,  e  os  objetos  que faziam as  
sombras  (uma  nova  realidade,  um  conhecimento 
novo). A luz feriria os seus olhos, e ele não poderia  
ver bem. Se lhe disserem que o presente era real e  
que as imagens que anteriormente via não o eram, ele  
não  acreditaria.  Na  sua  confusão,  o  prisioneiro 
tentaria  voltar  para  a  caverna,  para  aquilo  a  que  
estava acostumado e podia ver.
Caso ele decida voltar à caverna para revelar aos seus  
antigos  companheiros  a  situação  extremamente 
enganosa em que se encontram, os seus olhos, agora  
acostumados à luz, ficariam cegos devido à escuridão,  
assim como tinham ficado cegos com a luz. Os outros  
prisioneiros,  ao  ver  isto,  concluiriam  que  sair  da  
caverna tinha causado graves danos ao companheiro,  
e por essa causa, é que não deveriam sair dali nunca.  
Se pudessem fazer, matariam quem tentasse tirá-los  
da caverna.

Jopeu



A  realidade  externa  na  atualidade,  produz  uma 
informação  em  série,  que  quanto  mais  falsa  mais 
difundida é. Sendo que essa informação tem profunda 
capacidade  de  provocar  mudança  generalizada  de 
opinião, e que como consequência cria uma realidade 
distorcida que confunde as pessoas. Um exemplo claro 
disso  foi  o  golpe  de  estado  que  produziu  o 
impeachment de Dilma Rousseff, ou mesmo quando as 
maldosas  mentiras  do  governo  de  EEUU  se  voltou 
contra eles próprios com Tump.
A  pessoa  absorve  uma  sugestão,  uma  ideia, 
entendendo que sua conclusão é da sua inteligência e 
discernimento.  Acredita  ser  a  proprietária  da  ideia. 
Mas essa ideia foi então sugestionada e formada por 
inúmeras  pequenas  falsidades.  Por  consequência  a 
reação  inconsciente  de  defesa  da  ideia  são  os 
sintomas automáticos.  Pois os seres humanos somos 
moldeados principalmente pela família, os quais a sua 
vez já estavam infectados. Como exemplificando, é o 
caso específico da religião cristã que trouxe o horror 
ao mundo assassinando 65 milhões de pessoas nos mil 
anos  de  inquisição.  Leia  meu  livro  "Crítica  as 
Religiões” se estiver interessado nesse tema.
Também podemos observar que os fatos históricos são 
deformados pelos vencedores da vez, e que junto com 
as imposições dos dominadores, fazem que o juízo dos 
seres humanos seja inseguro, y suas decisões cheias 
de erros conceituais. 
“Podemos sem temor a erros, dizer que o homem de 
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hoje, vive de crendices e não de fatos.”
A palavra ilusão, é a mais clara para especificar esses 
erros  conceituais  e  as  mentiras,  falsidades  que  as 
acompanham.  Assim  pois,  a  ilusão  é  a  que  leva  o 
homem ao erro sobre suas realidades e de quem são. 
Esses erros são produzidos por informações herdadas, 
ou mentiras e deformações adquiridas pela educação 
e instrução nos institutos de ensino,  fatos históricos 
modificados que ele dá por certos, baseado em uma 
maioria igual a ele. Isso é uma conclusão, uma forma 
do  homem comprovar,  mas  neste  caso  se  demostra 
que a conclusão deve ter bases científicas e sólidas, 
não  aquelas  de  um  mundo  criado  pelo  homem  e 
afastado da realidade da verdade e seus fatos. 
Por isso não escuta o diferente por mais verdade que 
seja, e se aferra a suas crenças.
Isso faz que o homem transite desesperadamente pela 
vida, defendendo seu próprio destrutor, que o impede 
de encontrar aquilo que tanto precisa. A verdade dos 
fatos,  é a que dá a visão de equilíbrio entre ambas 
realidades. 
Mas ele está cego, caminhando pela confusão que o 
leva ao sofrimento e a autodestruição. 
Mas  questionemos  quais  são  essas  ilusões?  Dessas 
ilusões qual é 

Realidade Interna – As Crenças

As  religiões  professam crenças  não  comprováveis  e 
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medo.  Sendo que muitas  delas,  o  que  pregam,  não 
condiz  com as  realidades  históricas  dos  fatos.  Aqui 
temos  em  realidade  uma  grande  armadilha.  Pois  o 
homem tem o poder de aceitar qualquer coisa como 
Verdade, mesmo que não o seja, e quanto mais falsas 
sejam as crenças de uma religião,  mais fanático ela 
faz que seja o adepto. 
As  religiões  condicionam  a  conduta  do  adepto, 
afirmando  ter  a  verdade,  o  caminho  para  Deus, 
prometendo ouros e mouros. Mas a “grande verdade” 
é  que Deus não deixaria  isso  em mãos humanas.  A 
única realidade, é que elas não passam de uma ilusão, 
uma  grande  mentira  difundida,  transbordando  de 
“verdades escondidas”, que são os fatos históricos que 
não condizem com o credo imposto.
Os adeptos as religiões  não são conscientes  de que 
estão  sendo  levado  à  crenças  impostas  por 
hereditariedade, ou por costumes e aceitação de uma 
sociedade.  Isso  o  afasta  de  toda  possibilidade  de 
compreender a si mesmo e o meio que o circunda. 
É  impressionante  como as  pessoas  aceitam crenças 
que herdam, ou mesmo impostas pela educação, sem 
comprovar  ou  sequer  questionar.  Nem  mesmo 
percebem  que  para  os  dirigentes  das  religiões,  é 
muito mais importante a instituição e o poder, que o 
próprio Deus que professam.
Foi assim que me pus a investigar e aprofundar nos 
fatos  científicos,  arqueológicos  e  históricos  que 
produziram as religiões, e foi quando escrevi o livro 
“Crítica as Religiões”.
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De nada adianta aceitar crenças que somente podem 
ser aceita por uma fé cega e irracional. Mediante um 
grande  esforço  contra  os  próprios  instintos,  dados 
pela Natureza ou pelo próprio “Criador”. 
A religião é tão falha que necessita usar a fé e o medo, 
para evitar que seus adeptos pensem ou questionem.
O mínimo que as pessoas poderiam fazer é comprovar 
a veracidade das pregações de sua religião, e não se 
deixar levar por crendices e falsidades; pois o Deus 
que dizem buscar, garanto que não será encontrado 
nesse caminho. 
Devemos ter em conta que as religiões, foram criadas 
pelos homens, e que esses homens, criaram um Deus 
à  sua  conveniência,  buscando o  poder  e  riqueza  às 
expensas  da  população,  que  necessariamente 
deveriam manter ignorantes, cegos e cheios de medo. 
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Religião

Falando sobre religiões  no geral,  podemos perceber 
que se  estamos junto  com um grupo de pessoas,  e 
todos estão fazendo o mesmo, estamos realizando uma 
parte de “vida social”. Não é importante para Deus os 
palácios ou templos, pois para Deus, o templo é o teu 
corpo, que é o carro casa que ele te deu para transitar 
pela vida.
Toda energia espiritual que vem de dentro de nós, é 
independe  de  crenças  religiosas,  e  ocorre  quando 
buscamos  no  nosso  inconsciente  aquilo  que 
denominamos Verdade Absoluta, ou Deus.
A maioria  das pessoas que se aproximam da igreja, 
tem  problemas  psicológicos,  sentimentais,  etc.  Por 
isso  os  pastores  ficam  numa  posição  privilegiada, 
onde  conseguem  facilmente  manipular  todas  elas. 
Como  elas  precisam  de  ajuda,  e  eles  prometem  a 
solução,  as  pessoas  tornam-se  altamente 
sugestionáveis,  aceitando  facilmente  tudo,  e  se 
apegam facilmente à doutrina. As religiões promovem 
a uma fé cega, que como consequência coloca medo e 
condicionando,  sendo  que  as  pessoas  menos 
instruídas são vítimas fáceis. 

“Uma vez sonhei, que um homem andava no escuro, 
quando ao longe percebe uma luz. Se aproxima e se 
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debruça para ver a fonte dessa luz. É nesse momento 
que  o  sapo  fechando  a  boca  engole  e  devora  o 
homem.” As igrejas são como essa luz.
“Deus  criou  um  homem  que  a  religião  em 
cordeiro o transformou!”

“Fé é acreditar em algo que você sabe que não é 
verdade”. (Mark Twain)

As  religiões  e  os  seus  deuses  são  frutos  da 
superstição, aconteceram em épocas onde a ciência e 
o  conhecimento  eram  muito  limitados.  Onde  as 
pessoas na sua ignorância, eram títeres nas mãos de 
uns poucos. 

“Não  é  possível  convencer  um crente  de  coisa 
alguma, pois,  suas crenças não se baseiam em 
evidência,  baseiam-se  numa  profunda 
necessidade de acreditar.” (Carla Sagan)

Mas podemos encontrara mudanças internas. 
Na comunicação humana, se desejamos ter claridade, 
devemos  entender  ao  vocábulo  Verdade  como  uma 
coisa eterna. Por isso, esse vocábulo, não especifica 
energia ou matéria de nenhum plano neste universo. 
Essa  palavra  somente  corresponde  a  Consciência 
Absoluta. O vocábulo Verdade sempre significou algo 
que é eterno. Por essa causa ele somente representa o 
que  possa  estar  por  fora  do  universo  físico  onde 
realizamos nossas vidas atuais.
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É  lamentável  a  confusão  que  se  cria  ao  usar  o 
vocábulo  Verdade  dentro  das  coisas  da  vida  diária. 
Pois no universo físico tudo muda e não condiz com o 
expressado  como verdade.  Este  universo  mutante  e 
transitório  está  constituído  por  realidades  e  fatos, 
fatos que os ignorantes pretendem mudar de acordo a 
seus interesses, e isso hoje é generalizado.
Mas  existem  dois  fatores  importantes  a  se  ter  em 
conta. O primeiro é que somos a mente e não o corpo, 
sendo assim, os fatos tal qual sucederam estão como 
verdade  da  nossa  mente.  O  segundo  é  que  o  uso 
inadequado  dessa  palavra,  modificação  os  fatos, 
destroem a realidade do indivíduo, como podemos ver 
hoje  nos  fakenews.  Confundindo  e  promovendo 
eleições  de  corruptos,  condenando  inocentes,  e 
degradando a instituição da justiça humana.
Para  os  religiosos  é  pior  ainda,  falar  a  palavra 
Verdade sem ter em conta seu significado intrínseco, 
de coisa única e eterna, significa perder o conceito de 
Deus.  Se  olharmos  para  a  história  universal, 
notaremos  que  o  significado  da  palavra  Verdade, 
dentro das religiões, desde a antiguidade, adquiria o 
significando de Deus. 
Na vida são os conceitos  corretos,  que expandem a 
compreensão,  levando  o  homem  a  uma  consciência 
mais ampla, onde ele percebe a Verdade como à base 
de tudo, e entende que ele mesmo é essa Verdade.
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A Ilusão do Bem e do Mal

O bem e o mal são criações humanas, muito usadas 
nas religiões para atar e confundir seus adeptos. As 
coisas não são boas ou más, elas simplesmente são. 
Podendo ser usadas de diferentes maneiras.
Eu não sou BOM, pois, também não sou MAU. Uma 
pessoa é boa ou ruim,  má;  somente na opinião dos 
outros.  Ou  seja,  ser  mau  ou  bom  não  depende 
somente  das  nossas  ações,  e  muito  mais  que  isso; 
dependem  de  como  os  outros  interpretam  nossas 
ações.
A Verdade é que todos somos bons ou maus de acordo 
ao momento e a ação que tenhamos feito, sendo que 
muitas vezes essas ações não dependem das nossas 
escolhas,  de  fato  somos  obrigados  a  realizá-las  ou 
destinados se preferir.
Na  realidade  as  coisas  não  são  boas  ou  más,  elas 
simplesmente são. Podendo ser consideradas boas em 
um momento e ruim em outro; ou mesmo ser usadas 
de diferentes maneiras.
Realmente, todos somos bons ou maus de acordo ao 
momento  e  a  ação  que  tenhamos  feito,  sendo  que 
muitas vezes essas ações não dependem das nossas 
escolhas,  de  fato  somos  obrigados  a  realizá-las  ou 
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mesmo  destinados,  se  preferir.  O  “bem”  e  o  “mal” 
como parâmetros de conduta não existem. 
Nesse aspecto, o que realmente existe, são as coisas, 
que podem ser “consideradas” boas ou más em um 
momento determinado de tempo, pois, uma coisa que 
neste  momento  é  considerada  boa,  pode  ser 
considerada má no momento seguinte e vice-versa. 
Nós temos a tendência de buscar aquilo que nos dá 
prazer, e a de nos afastar daquilo que é doloroso. Se 
nos detemos a observar, veremos que aquilo que em 
um momento consideramos prazeroso ou “bom”, pode 
facilmente se transformar em algo doloroso ou “mau”. 
A relação da dor esta ligada à satisfação recebida, se 
es  feliz  por  amar muito,  a  perda  então,  será  muito 
dolorosa. 
O mal e o bem estão incluídos em cada coisa, é a lei 
do  equilíbrio.  Essa  lei  nos  indica  que  aquilo  que  é 
muito  “ruim”,  pela  outra  ponta  também  é  muito 
“bom”, e vice-versa. Se amarmos muito algo que nos 
dá  grande  alegria,  quando  o  perdemos,  caímos  na 
mais profunda das dores. Se for pouco o sentimento 
de “bom”,  é  pouco o que sofremos.  Como exemplo, 
podemos observar um casal,  onde o filho é o maior 
objeto de amor, uma enorme fonte de alegria, mas ao 
acontecer  um  acidente,  a  morte  do  filho,  se 
transforma em um instante, no pior dos sofrimentos. 
A  dor  e  sofrimento,  são  geralmente  consideradas 
coisas más pela grande maioria das pessoas. Mas se 
nos  detemos  a  pensar  sobre  isso  e  observar  os 
resultados,  temos  que  o  homem  somente  apreende 
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com a adversidade da dor e sofrimento. São a chave 
para  mudanças,  geralmente  benéficas  e 
transformadoras.
É  melhor  entender  que  tudo  o  que  vier,  seja 
considerado bom ou mau, é experiência, e que todas 
as  experiências  são  necessárias  para  nossa  própria 
realização. 
Todas as coisas que desejamos, ou o que obtemos; não 
devem ser vistas como boas ou más e sim como ela é 
dentro do contexto total  do nosso “mundo vida”. Se 
achamos  uma  coisa  muito  boa  temos  como 
consequência que somos muito felizes por ela, mas se 
a perdemos; a relação de infelicidade será equivalente 
à boa que pensamos que fosse. 
Devemos  estar  sempre  consciente  do  fato  da 
transitoriedade  do  mundo  material  e  dos  nossos 
corpos ou vida atual.
Lamentavelmente várias religiões pretendem guiar o 
indivíduo a uma falsa conduta moral para assim usá-
los a sua vontade. 
Mas aquele que compreende a existência é bom por 
sabedoria  e não por lei  moral,  pois  o compreender, 
que  todos  somos  SERES,  além  das  divisões  das 
espécies com seus diferentes corpos, nos faz ATUAR, 
respeitando tudo e todos como meus iguais. 
Se sou uma partícula do tudo, aquilo tudo que eu 
veja,  também o é.  E se não vejo,  nem percebo 
mas existe, também o é.
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A Doença da Realidade Externa

Parece  mentira  que  o  homem  não  possa  ver  com 
claridade  o  ambiente  no  qual  existe,  criando  um 
universo de fantasia e suposições totalmente falso e 
inconsistente. Criando um mundo dentro do mundo.
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 a realidade desejada. 
A  realidade  desse  individuo  é  uma  ilusão  que  o 
indivíduo vai aceitar como real, mas isso é, na verdade 
“achismo”, pois, não condiz com os fatos. Nem leva a 
solucionar  os  questionamentos  intrínsecos  do  ser 
humano.
“Se querem saber quem é, vejam as ações que fez.”
O problema está sempre no egoismo. Fazendo que os 
homens  busquem  realizar  seus  desejos,  sem  olhar 
para o lado ou se importar com os demais. Por essa 
causa é que existe as uniões,  formando grupos com 
uma meta comum, que na quase totalidade das vezes 
é o dinheiro e poder,  coisa que somente traz dor e 
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padecimento não justificáveis. 
O  capitalismo  é  um  dos  piores  inimigos  que  a 
humanidade  poderia  ter  neste  momento,  sendo  que 
muito possivelmente nos leve a extinção.
Tudo nos seres do universo tem dentro de si valores 
intrínsecos  que  poderíamos  chamar  de  “Valores 
internos do Ser”, que emanam das profundidades do 
nosso ser. 
Nesses  valores  temos  o  ego equilibrado,  onde cada 
ação é medida para tratar de não ferir a ninguém e 
muito menos a totalidade. Os homens que tem esses 
valores  são  os  “Verdadeiros  Seres  humanos”.  Os 
inconscientes,  que  mesmo sendo homídios,  que  não 
tem a capacidade de ver, são a maioria da população 
na  atualidade.  Eles  são  como  os  animais,  e  são 
facilmente utilizados pelos dominadores da vez. 
A  falta  de  valores  de  alguns,  somado  a  falta  de 
consciência da maioria, produz o regime. Neste caso o 
capitalismo,  que  acumula  a  riqueza  e  o  poder  num 
pequeno grupo;  destruindo a natureza e produzindo 
amoralidade e corrupção. 
O 99% dos crimes da atualidade são produzidos em 
busca do dinheiro, o qual é o meio básico de domínio 
do  regime  capitalista.  Isso  termina  de  destruir  os 
valores  da  humanidade  ao  causar  a  difusão  de 
mentiras nos meios de comunicação. É assim que as 
pessoas  são  impedidas  de  uma  vida  plena,  que 
permita  conhecer  a  real  felicidade.  A  felicidade 
humana e o bem-estar estão evidentemente ligados a 
outros fatores além do acúmulo de capital. A extrema 
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pobreza  claramente  não  produz  felicidade,  mas  a 
riqueza também não. Não se pode ser feliz no meio de 
infelizes.
A mentira e a falsidade leva o homem a confusão e 
sofrimento. E o maior causante e defensor disso é o 
sionismo  com  seu  poder  institucional,  que  são  os 
EEUU, vejamos este artigo da Wikipedia:
“O governo dos  Estados  Unidos  tem se envolvido e 
ajudado  na  derrubada  de  governos  estrangeiros 
(mudança  de  regime)  sem a  utilização  ostensiva  de 
força  militar  estadunidense.  Muitas  vezes  essas 
operações  são  encarregadas  pela  CIA.  Muitos  dos 
governos  alvo  dos  Estados  Unidos  foram  eleitos 
democraticamente,  em  vez  de  tratarem-se  de 
governos  autoritários  ou  ditaduras  militares.  Em 
muitos  casos,  os  governos  derrubados  foram 
substituídos por ditaduras, por vezes,  instalado com 
assistência estadunidense.” 
A  mudança  de  regime tem sido  tentada  através  da 
participação  direta  de  agentes  dos  Estados  Unidos, 
com  o  financiamento  e  o  treinamento  de  grupos 
insurgentes  dentro  desses  países,  campanhas  de 
propaganda  antirregimental,  golpes  de  Estado,  e 
outras  atividades,  muitas  vezes  ilegais,  geralmente 
realizadas como operações da CIA. Os Estados Unidos 
também tem realizado mudanças de regime por uma 
ação  militar  direta,  como  na  sequência  da  invasão 
estadunidense  ao  Panamá  em 1989  e  a  invasão  do 
Iraque em 2003.
Alguns argumentam que agências governamentais não 
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transparentes dos Estados Unidos que trabalham em 
segredo,  por  vezes,  enganam  ou  não  programam 
plenamente as decisões dos líderes civis eleitos e que 
isto tem sido um importante componente de muitas 
das  tais  operações.  Alguns  alegam  que  os  Estados 
Unidos  apoiaram golpes  contra  as  democracias  que 
viam  como  comunistas,  ou  que  possivelmente, 
poderiam tornar-se comunistas.
Os  Estados  Unidos  também  apoiaram  secretamente 
grupos  de  oposição  em  vários  países,  sem 
necessariamente tentar derrubar o governo. 
Por  exemplo,  a  CIA  financiou  partidos  políticos 
anticomunistas  em  países  como  Itália  e  Chile,  mas 
também rebeldes armados curdos que lutavam contra 
o governo do Partido Babata no Iraque na Segunda 
Guerra Curdo Iraquiana anterior ao Acordo de Arge.

 “Onde está a escolha do povo!?”
Por  que  a  liberdade  e  a  democracia  não  quer  o 
comunismo?  Não  será  que  a  democracia  deixou  de 
existir, transformando-se em uma forma de tirania. Na 
verdade transformou-se numa plutocracia insensível e 
ditatorial, o governo dos ricos
Assim temos que hoje, democracia é, na verdade, um 
circo,  montado para manter e culpar as massas por 
todas as coisas que saiam erradas. 
Hoje os governantes têm critérios criminosos, os quais 
são denominados de “opinião”.
As falsidades dos fatos históricos, são as modificações 
feitas  pelos  vitoriosos  sobre  os  fatos  ocorridos.  E 
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ninguém foi  pior  que  a  igreja  católica  ao modificar 
todos os fatos históricos a sua conveniência, apagando 
ou  queimando  qualquer  verdade  que  a 
comprometesse.  Até  em  pequenos  fatos,  podemos 
perceber  essa  modificação,  como  sucedeu  na 
destruição das biografias de São Francisco de Assis:

“A célebre Legenda maior Sancti  Francisci (História 
de  São  Francisco,  1263),  de  São  Boaventura,  que 
sobreviveu  em inúmeras  cópias,  não  parece  ser  de 
muita utilidade. Apesar de ele a ter elaborado a partir 
de fontes de primeira mão, a sua preocupação com a 
harmonização  da  comunidade  franciscana  e  a 
ausência  naquela  época  de  métodos  de  referência 
científica  fazem  dela  um  relato  excessivamente 
poético e fantasioso, quando não claramente parcial, 
da vida de Francisco, e se ela tem um lugar garantido 
na tradição piedosa e devocional, no estudo histórico 
acadêmico não sucede da mesma forma, e os peritos 
apontam nela uma série de contradições, a evidência 
de uma compilação seletiva de suas fontes e de um 
propósito de com ela criar uma imagem unificada e 
positiva  da  Ordem  segundo  a  visão  original  de 
Francisco numa época em que ela estava já agitada 
por dissidências  internas causadas pelo papado que 
enriquecia a olhos vistos. 
Entretanto, essa Legenda se tornou canônica, já que 
em  1266  o  Capítulo  Geral  da  Ordem  se  reuniu  e 
decidiu  que  os  irmãos  não  deveriam  ler  nenhuma 
outra  biografia  que  não  essa,  e  determinou  a 
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destruição de todas as outras que se haviam escrito 
até então, o que causou a perda relevante, de muita 
documentação importante. 

Mas  como  o  mundo  não  muda  pelo  que  nos 
acreditamos, o mundo seguirá sendo como ele é; e não 
como acreditamos que seja. 
Lamentavelmente essas falsidades dos fatos históricos 
que foram modificados,  junto  com as crenças falsas 
que  muitos  desses  fatos  deformados  escondem, 
produzem uma sociedade mentalmente doente. 
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Quem Somos Nós?

Como somos? Quais as partes que compõem o nosso 
eu?
O  egoismo  é  a  doença  da  atualidade.  A  crença  de 
nossa importância é deformada, e nosso ego nos eleva 
ao grado da ilusão, “do ser que acreditamos ser”, mas 
que difere muito do ser que somos. 
Todos morreremos, e o mundo segue igual, são muito 
poucas as pessoas que fazem transcender a sociedade 
como um todo. E atualmente a maioria dessas pessoas 
são desconhecidas.
Uma das coisas que devemos ter bem claro para não 
deformar  em  demasia  nosso  ego,  é  o  sentido  de 
magnitude,  dentro  da  imensidão  dos  universos.  É 
imensa  aquela  parte  do  universo  que  apesar  de 
existir,  nunca  chegaremos a perceber,  vivenciar,  ou 
ter  nem  mesmo,  ideia  de  que  existe.  Mais  que 
minúsculo é a parte do universo onde movimentamos 
nossas vivências, nosso habitat. 
É  nesse  minúsculo  mundo,  onde  existimos  e 
vivenciamos, que olhamos para fora como se fossemos 
os donos da verdade. 
Sabemos que somos como uma bola de neve. Desde 
nossa primeira ação, que em realidade está presente 
antes da concepção,  somos lançados a uma vida de 
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ações consecutivas e imparáveis.
A palavra AÇÃO é uma lei absoluta! Tanto o Universo, 
como  tudo  nele,  obrigatoriamente,  deve  realizar 
ações, sem poder parar nunca. Respirar é uma ação 
que  dá  como  consequência  o  seguir  existindo  no 
corpo, alimentar-se dá como consequência crescer.
Toda AÇÃO leva a uma CONSEQUÊNCIA, e esta a um 
RESULTADO.
Se observamos bem, desde a fecundação, o corpo da 
inicio a ação e somente parará ao morrer, mas nesse 
momento,  a  putrefação  é  a  ação  do  Universo,  com 
corpos que não realizam ações.
Por  outro  lado,  devemos  observar,  que  vamos 
adquirindo uma mistura de informações e sensações 
que resultam em EXPERIENCIAS. E cada uma dessas 
experiências,  traz  consigo  as  CONSEQUÊNCIAS.  E 
delas surgem os RESULTADOS. Sendo que é isso o 
que  nos  transforma.  Não  é  o  alimento  ou  aquelas 
ações impostas como circulação e respiração que nos 
transformam, estas somente mudam o corpo. 
O que nos transforma são as EXPERIENCIAS! Que nos 
levam ao saber, comprovar, compreender, fazendo um 
batido  que  será  o  resultado.  Quando  nosso  corpo 
morra, teremos o resultado total do batido, de todos 
os resultados, de todas as experiências.
A  consciência  do  homem  é  construída  por 
experiências.  Cada  ação  traz  consigo  uma 
consequência, e isto traz consigo um resultado. Se os 
resultados são corretos, eles casam entre si, formando 
uma dança de saber maravilhosa.
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O amor não é um valor! É a soma de valores, e quanto 
mais  puro  mais  carente  de  sentimentos, 
sentimentalismo, ele é por si mesmo. O homem busca 
a  felicidade,  mas  está  somente  existe  quando  nele 
existem os valores. Esses valores são e a base de toda 
felicidade, trazendo consigo a paz, pois, sem paz não 
existe felicidade.
Desta  situação  temos  duas  coisas  como  resultado 
direto, a primeira é que somos a mente, e a segunda 
que  não  somos  o  computador,  cérebro  químico-
fisiológico  que governa nosso corpo,  e  transmite  as 
sensações  das  ações  realizadas  para  a  mente  que 
somos.
A meta  pois  parece ser  a  obtenção de  experiências 
que levam ao saber, especialização e a consciência é o 
resultado de tudo isso. 
Assim  é  que  somos  na  realidade,  partículas  de 
consciência em progressão, movimento constante de 
vivências,  que  são  as  experiências  para  uma 
compreensão do tudo. 
Compreender  quem somos  e  qual  o  relacionamento 
que temos com o Universo. Quem é esse universo e 
qual  a  relação  que  existe  entre  nós  dois.  Ou  seja, 
somos partículas do que parece ser uma consciência 
maior e latente ao nosso redor.
As religiões no mundo são criadas por homens, que 
em sua imensa maioria não tinham nem noção disto 
anteriormente dito, que usavam a palavra Deus para 
impor sua vontade,  meter medo, e usar aos  demais 
para  seus  próprios  benefícios.  Assassinando  e 
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torturando em nome de Deus quando precisavam, sem 
o menor escrúpulo ou arrependimento.
Como dizem que religião é se religar a Deus, mesmo 
que ele seja negado, existe uma religião obrigatória 
para todos e tudo. Então temos que AÇÃO é a religião 
verdadeira, imposta por lei.
A religião verdadeira, nem os ateus podem evitar, é 
aquela que eles estão obrigados a fazer.  Como eles 
negam a Deus, tudo bem, diremos que este não existe, 
mas,  mesmo  assim,  chegaremos  juntos  ao  mesmo 
ponto.
As  religiões  feitas  pelo  homem,  deformam  a 
compreensão,  impedindo  ao  homem  perceber  com 
clareza  a  existência.  Colocam  o  homem  em  um 
pedestal de superioridade falsa e absurda. 
Mas se o homem quer saber quem é superior, é bem 
fácil de determinar. 
Superior é aquele que não precisa de nada nem de 
ninguém. Percebemos assim que o reino superior é o 
reino mineral, a terra. 
Mas observamos que o superior não se apropria  ou 
usa, ele se doa, dando forma a todas as coisas. Por 
essa  doação  é  que  existem  vegetais  e  animais. 
Poderíamos dizer que as fezes é o alimento da terra, 
mas, mesmo assim, seria somente devolução do que 
nos foi dado.
Por isso se fala, A MÃE TERRA.
E quem segue é o reino vegetal que precisa da terra 
mas não dos animais. 
Mas  os  vegetais  também  se  doam.  Filho  de  tigre 
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tigrinho é. 
É graças a terra e as plantas que existem os animais, 
sendo por isso que as plantas que secam e morrem, 
são  uma  devolução  da  matéria  terra,  que  lhes 
permitiu a existência.
No terceiro lugar somos todos os animais. Somos os 
transformadores. 
Usamos  todos  os  reinos  para  existir  e  o 
transformamos tudo aquilo material em fezes, sendo 
que a última transformação, a do nosso corpo morto, 
apodrecendo em múltiplas  transformações,  até virar 
fezes, devolvendo a terra o que dela é.
Mas dentro do grupo dos animais, todos parecem ser 
superiores aos humanos. Isso deve-se a característica 
específica do animal homem. Basicamente o homem é 
um animal, um animal que constrói um mundo dentro 
do mundo. 
O egoismo, que é a doença do ego, parece ser o que 
diferencia  os animais dos humanos.  É o achismo. O 
aquele,  “Mas  é  que  eu  penso  assim”.  Mas  quando 
existe saber e compreensão, não existe os pareceres, 
nem as dúvidas.
Os animais não erram, nem tropeçam duas vezes na 
mesma pedra.  Se os  humanos fazem coisas,  que os 
demais  animais  seriam  incapazes  de  fazer,  ele  vai 
para o último escalão, o mais baixo de todos. Deixa de 
ser um animal humano, para transformar-se em um 
demônio, um animal que nega os valores internos do 
ser,  negando-se  a  si  mesmo.  São  as  fezes  de  Ser 
Animal.
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Os  humanos  realizam  ações,  e  para  isso  o  cérebro 
deve ser frio,  racional,  capaz de ver as coisas como 
realmente são. Mas de nada adianta um homem ver 
tudo como realmente é se não consulta com o coração. 
Os que usam somente a razão são demônios e os que 
somente  usam  o  coração  são  as  vítimas.  Todas  as 
ações devem ser  pensada e consultadas no coração 
com os valores intrinsecados do ser, que ali estão. 
Quando o homem passa a compreender a existência, 
ele passa a ser um SER HUMANO, ele compreende 
como atuar, e o fazer “o bem” deixa de ser um valor 
moral, passando a ser a compreensão da consciência 
pura. 
Ele  compreende  que  a  CONSCIÊNCIA  ABSOLUTA, 
que é tudo que possa existir, pretende dele, que seja o 
jardineiro.  Cuidando de todos os reinos existente.  E 
desta forma, criando o denominado jardim do “Éden”. 
Um dia a humanidade superada, criará esse jardim, 
para que tudo brilhe com uma luz sem igual. É quando 
nasce  o  SER,  a  existência  sem matéria,  voltando  a 
origem do que sempre fomos. CONSCIÊNCIA!
Quando percebemos a existência de uma consciência 
absoluta  comunicando-se  conosco,  pela  intuição  ou 
sonhos,  guiando-nos  pela  “casualidade”;  podemos 
entender  que  o  chamado  de  Deus  seria  essa 
consciência absoluta de onde tudo no universo surge 
desde a denominada “Partícula de Deus” que a física 
tanto busca. Sendo dessa partícula de Deus, que é a 
mente.  Sendo  que  dela  é  surgia  este  Universo 
material?
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Então, temos a pergunta, porque pessoas muito sabias 
como  Einstein,  e  outros  famosos  físicos,  não 
encontraram a mente como essa partícula?
De fato ele buscavam no lugar errado! É a mente e 
cérebro no sistema psiquiátrico, desde o século XVII, 
especifica que são uma e mesma coisa. Também é que 
eles  desconheciam  a  química,  para  ter  uma  visão 
química deste Universo
O universo tem um surgimento QUÍMICO! Não físico. 
A visão da ciência como um todo mostrará isso.
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Somos Uma Máquina Química

Somos partículas químicas!
De  fato  todos  os  corpos  dos  seres  que  existem,  de 
todos  os  reinos,  são  organizações  químicas  de  um 
modo ou outro
Nesta  vida  humana,  todo  o  que  queiramos 
compreender,  somente  pode  ser  feito  desde  nosso 
interior. Pegar as coisas de fora e trazer para nossa 
mente questionando e investigando os fatos. Por isso é 
tão importante para o ser humano a veracidade dos 
fatos acontecidos.
Nossa existência importante, aquilo que somos, assim 
como aquilo que pensamos ser, está na mente e não 
no cérebro. 
O pensamento são nossas diretrizes, e são criados por 
nós. Ou seja, a nossa vida física depende diretamente 
da  compreensão  das  ações,  e  reações  que  formam 
nossas  experiências,  e  isso  ocorre  na  mente.  Na 
mente somos o verdadeiro nós! Já o cérebro é como 
um  computador-transformador,  mas  somente  físico, 
ele é praticamente uma máquina química.
O cérebro é o motor do carro, como o resto do corpo é 
a carroceria. O condutor que é a mente, entra e sai 
quando  quer,  somente  usará  o  carro  quando  for 
necessário.
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Evolutivamente  estamos  na  mesma condição  de  um 
ser tão pequeno quanto uma bactéria ou tão grande 
quanto  uma  baleia.  Todos  constituídos  por  um 
conjunto  semelhante  de  moléculas  orgânicas: 
carboidratos,  proteínas,  lipídeos  e  ácidos  nucleicos. 
Ou seja, somos constituídos por pequenos organismos 
denominados  células,  onde  as  células  do  sistema 
nervoso  são  denominadas  neuronas.  Mas  como 
funciona isso em nós?
Quando nascemos, nossa mente e cérebro são como 
um computador virgem, entenderemos melhor como 
um disco rígido totalmente virgem, sem nada escrito 
neles. 
Primeiramente nossos progenitores são os encargados 
de  nos  alimentar.  Tanto  o  corpo  que  também  é  o 
cérebro, como mente.
Lamentavelmente, muitos deles não percebem que a 
mente é o que realmente importa, pois, ela é o que 
somos, e como está virgem, será alimentada pelo que 
denominamos  “educação”,  a  informação  primaria 
dada por nossos pais. 
Os métodos usados para isso por nossos pais é usar 
nossos sentidos. Aquilo que vemos e penetra em nós 
pelos  nossos  olhos,  o  que  cheiramos,  tocamos  e 
ouvimos. Esses são os terminais que nossa mente tem 
para experienciar o mundo. 
Mas como se alimenta especificamente o cérebro? Ele 
é matéria e células, assim que ele é alimentado como 
o restante do nosso corpo, com alimentos, oxigeno e a 
circulação sanguínea.
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O cérebro,  pode-se alimentar mal ou mesmo ingerir 
todo tipo de substâncias nocivas, inclusive veneno. Ele 
é basicamente uma máquina química governante do 
corpo em sua totalidade.
Nossas  mães,  algumas  vezes  nos  causam  muito 
sofrimento.  Como é o caso das mães drogadas,  que 
inclusive  antes  de  nascer  o  feto  é  alimentado  com 
essas drogas. E que ao nascer sofrerão a síndrome de 
abstinência  sem  nada  poder  fazer.  Bebes  que 
chorarão sem parar em sua impotente angustia.
Por  isso  entendemos  que  somos  no  corpo,  matéria 
viva de composição química, uma fração significante 
do corpo humano é composta de água. Cerca de 75% 
do  peso  de  um  músculo  é  composto  por  água.  O 
sangue por sua vez contém 95% de água, a gordura 
corporal 14% e o tecido ósseo 22%. O corpo humano 
possui cerca de 65% de água em homens adultos e 
60% em mulheres adultas.
E  como  podemos  observar,  no  físico  não  existe 
igualidade entre homens e mulheres
Os cérebros são computadores capazes de catalogar e 
organizar quimicamente nosso organismo, decidindo o 
que falta ou sobra, inclusive exigindo a ingestão de 
determinadas  substâncias.  De  tal  forma,  que  se 
acontece  a  falta  de  alguma substância  que ele  tem 
catalogada como importante, importância que é dada 
por  como  acostuma-se  a  alimentar  o  corpo  pelo 
indivíduo, e não pela natureza. 
Ele acusa com impulsos nervosos, insistentes e cada 
vez mais fortes, para a mente. Podemos perceber isso 

Jopeu



com quem fuma, que mesmo querendo parar recebe 
esses impulsos constantemente e se determina como 
síndrome  de  abstinência.  Mas  pode  ocorrer 
positivamente, como sentir um incontrolável desejo de 
comer  algum  alimento  que  contenha  a  substância 
química  que  o  corpo  precisa.  O  cérebro  controla 
quimicamente  o  corpo  com  conhecimento  químico 
total, mas de acordo a como o alimentamos. 
Por isso o sabor, está mentalmente constituído pelas 
ordens  do  cérebro  para  alimentar  o  corpo. 
Interessante  não  é?!!!  O  cérebro  é  o  que  dá  o 
verdadeiro sabor dentro do nosso organismo e não o 
sabor  real  do alimento,  que se  o  corpo  contém em 
excesso, o cérebro rejeita e dá um mal sabor.
Creio  que  está  ficando  clara  a  relação  do  cérebro, 
mente e a química do corpo.
De fato neste mundo o corpo que é um carro, veículo 
químico,  é  importante  para  nós  obter  as  diferentes 
experiências que são produzidas por nossas ações e 
reações constantes durante nossa vida.

Que Somos?

Os  erros  hereditários  acumulados,  as  crenças 
impostas,  unindo-se  com  as  políticas  de  poder  e 
domínio,  sem  o  mais  mínimo  respeito  pelo  que  é 
correto  ou  a  dor  que  possam  causar.  São  a 
consequência, ou causa do mundo atual ser o que é.
Somos em verdade uma Partícula de Consciência, que 
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não pode ser padronizada. Ela é bem complexa. O que 
nós  somos  em  realidade,  está  conectado  ao  nosso 
corpo como uma conexão Firewall. Mas o que somos 
que é a mente, está no Universo Primário, e como ali 
não existe acima, ou debaixo, tamanho nem peso, elas 
são  difíceis  de  compreender  na  nossa  mente 
consciente, dado que o cérebro controla o corpo e o 
que acreditamos ser, se torna uma realidade cerebral 
que nos confunde. 
Se dizermos que um corpo humano é uma partícula, 
estaríamos  corretos.  Mas  ademais  disso,  devemos 
entender  também  que  cada  célula  desse  corpo 
humano, também é uma Partícula. E que ela é igual a 
nós  no  SER  que  é,  mesmo  que  o  corpo  dela  seja 
diferente. E cada uma delas, tem uma mente, que está 
adaptada ao corpo físico que ocupa. 
Assim  pois  o  nosso  corpo  humano,  que  nos  faz 
experienciar a vida, é uma partícula de Consciência, 
que  está  formado  por  um  imenso  número  de 
partículas, sendo que cada uma tem em seu interior, 
uma  Mente,  que  é  uma  partícula  da  Consciência 
Absoluta. 
Sendo  por  isso  que  as  células  do  nosso  corpo 
cumprem perfeitamente com a sua função, recebendo 
as ordenes desde a Consciência Absoluta, que se eres 
religioso,  podes  dizer  que  é  Deus.  Todas  essas 
partículas,  como  todos  os  seres  existentes  no 
Universo,  sejas capaz de vê-los, ou não, são igual a 
nós.  Somo seres. A questão é ter a inteligência  e o 
discernimento  para  reconhecer  isso,  depois  tudo 
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encaixa a perfeição no quebra-cabeças da existência.
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 que o 
aprende, sendo uma só coisa com ele. Se essa parte 
sutil  se  desprende  do  corpo,  o  que  teremos  é  um 
cadáver, morto-vivo, ou não.. 
Nós  temos  um  corpo  que  é  uma  máquina  química 
perfeita, mas que não pensa. A maioria das pessoas 
identificam o cérebro como a fonte dos pensamentos, 
mas  isso  é  um  erro,  pois  o  cérebro  é  o  terminal 
nervoso do corpo físico,  que induz impulsos sobre a 
mente igualzinho a um transformador. 
Mas  a  real  fonte  e  moradia  dos  pensamentos  é  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. Podemos afirmar que somos a mente, e 
que  o  corpo  é  o  carro  que  nos  leva  pelo  nosso 
diminuto universo.
O que realmente sabemos sobre a  mente,  é  que as 
ações  e  seus  resultados.  Produzem  sensações  e 
conclusões,  informações;  e  estas  são  o  que  a 
alimentam. 
A  consciência,  que  é  o  estado  de  vigília  da  mente 
individual,  é alimentada por informações do meio,  e 
também por outras que vem surgindo do inconsciente, 
ao  qual  estamos  ligados  no  sono.  Isso  faz  evidente 
uma conexão da nossa mente, com o que parece ser 
uma  consciência  coletiva  ou  absoluta  atemporal, 
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residente no inconsciente.  Sendo nesse inconsciente 
onde  estão  todas  as  informações  de  existências 
anteriores, unicamente aqueles fatos, que são fiel ao 
sucesso ocorrido, ou seja, tal qual aconteceram.
Um computador está  baseado em dois elementos,  o 
sistema  binário,  e  quando  se  especula  com  três,  é 
absurda  a  imensa  quantidade  de  possibilidade. 
Imaginemos então, que o básico na mente são cinco 
possibilidades  primarias,  os  cinco  sentidos  que 
causam as sensações que alimentam a mente. 
Olhar é um fator biológico. As pessoas são capazes de 
ver apenas o que é visível. Não são capazes de ver o 
invisível,  ninguém  “vê”  o  ar….  Más  é  notório  que 
existe uma parte em nós que percebe sem ver. Aquilo 
que  apesar  de  não  ver,  ou  não  saber  que  é, 
percebemos que ali está.
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, afastando-se do corpo. 
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,  podem acontecer 
antes  do  nascimento,  mas  é  notório  que  estes 
problemas  se  desvanecem  com  o  aparecimento  do 
entendimento, da compreensão e da consciência. 
Vejamos um exemplo: Você fuma? Você diz que fuma 
por  que  gosta  ou  sente  prazer,  mas  quando  quer 
parar,  o  que  acontece?  É  importante  reconhecer 
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alguns aspectos de como funciona nosso corpo físico, 
e como sentimos essa ação. Sentir vontade de fumar 
se  traduz  como  o  cérebro  gritando  “sinto  falta  da 
nicotina no meu corpo”. E quando você acede a esse 
impulso  e  fuma,  o  resultado  é  uma  sensação  de 
satisfação,  mas  o  que sucede é  que  o  cérebro  está 
comunicando que “foi  satisfeito seu requerimento,  o 
corpo recebeu a nicotina” 
Os nossos corpos, físico e mental, são alimentados de 
tudo que ingerimos, esses alimentos podem ser leves 
ou  pesados.  Alimentamos  a  mente  com  tudo  que 
percebemos, experienciamos.
É evidente para qualquer observador, que a mente é 
um corpo diferente do corpo físico, mesmo não sendo 
comprovado  cientificamente.  O  cérebro  forma  parte 
do corpo físico, sendo simplesmente um terminal do 
sistema nervoso, transmissor e receptor de impulsos, 
como um transformador. Que transmite e recepciona, 
interconectando o corpo e a mente.
Ademais  disso,  nós  temos  uma  divisão  entre  nosso 
consciente  e  nosso  inconsciente,  um  é  aquilo  que 
percebemos dentro da mente, sobre nós e o meio no 
qual  estamos  imersos,  o  outro  é  o  que  não 
percebemos,  possivelmente  uma  ligação  com  uma 
consciência coletiva atemporal. 
Antes de nascer, somos somente uma mente com uma 
partícula do inconsciente coletivo. Após nascer, somos 
uma mente dividida entre consciente e inconsciente, 
mais  um  corpo  físico.  Corpo  que  está  imerso, 
transitando por um meio; igual que a água é o meio 
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dos peixes. 
Se  a  grosso  modo,  observamos  a  realidade  externa 
que é o universo,  não veremos a morte ou final  em 
nada.  Somente  existem  transformações,  que 
transmutam  uma  matéria  em  outra  com  diferentes 
características,  como  dito  por  Lavoisier,  “nada  se 
perde ou se cria, tudo se transforma”. Essa realidade 
externa é onde está o nosso veículo, nosso corpo. 
Essa realidade externa está atada ao tempo mas não 
pertence a um individuo em particular, por isso ela é 
intranscedente para o homem, é a parte material,  a 
estrada  por  onde  o  corpo  transita  adquirindo 
experiências que o levem a consciência de si mesmo e 
da totalidade.
Para nós a realidade mais importante é a realidade 
interna que é a mente! Nós somos a mente, a qual é 
atemporal,  que não está atada ao tempo. O corpo é 
nosso e sim está baixo o domínio do tempo.
E  ali,  na  mente,  que  existe  uma  divisão.  Uma  é  o 
nosso eu consciente de nosso existir no corpo. A outra 
é  praticamente  o  que  realmente  somos,  que  é 
incomensurável,  é o que denominamos inconsciente. 
O consciente e o inconsciente serão uma só coisa com 
a morte do nosso corpo. Nós transcendemos o corpo.
Tanto o físico como a mente são materiais, mas com 
uma  constituição  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. 
A intuição, os pensamentos, etc; corresponde a mente, 

Jopeu



que  também  é  matéria  de  constituição  ainda 
desconhecida. 
Olhar é um fator biológico. As pessoas são capazes de 
ver apenas o que é visível. Os olhos não são capazes 
de olhar o invisível,  ninguém vê a atmosfera, más é 
notório que existe, e uma parte em nós que percebe 
sem ver. Aquilo que apesar de não ver, ou não saber 
que é, percebemos que ali está.

Na parte científica observamos

Se  bem  existem  as  confusões  causadas  pelos 
sinônimos  e  costumes,  podemos  observar  que  no 
dicionário  da  língua  portuguesa,  o  verbo  olhar 
especifica  dirigir  os  olhos  para.  E  o  verbo  ver 
perceber pela visão. 
Disto  observamos  uma  diferença  de  transcendental 
importância,  que  não  parece  ser  explicada  nem  na 
educação ou na instrução.
Também temos a mesma situação para o verbo ouvir, 
que  no  dicionário  especifica  perceber  os  sons  pelo 
sentido do ouvido, e o verbo escutar como “ouvir com 
atenção”, ou seja, compreender aquilo que foi ouvido.
Alguns  pesquisadores  mudam o sentido  dos  verbos, 
mas o q1ue realmente importa em ambos casos é a 
diferença  fisiológica  do  fato  olhar  e  ouvir,  que  não 
especifica nenhum entendimento para o indivíduo se 
não penetra na mente realizando o ver e escutar. Para 
que isso aconteça aquilo que é ouvido ou olhado deve 
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penetrar  na  consciência  do  indivíduo,  produzindo  a 
compreensão  e  afetando  a  inteligência  e  o 
discernimento.
É  interessante  notar  que  muitas  vezes  olhamos  ou 
ouvimos  e  afirmamos  que  não.  Uma  experiência 
realizada  por  “Vilayanur  S.  Ramachandran  e  Diane 
Rogers  Ramachandran”,  titulada  “Por  que  somos 
cegos?”, a qual passo a resumir:

“Embora  muitos  acreditem  que  nossos  olhos 
funcionam como câmeras que registram as cenas que 
vemos,  estudos  mostram  que  nossa  capacidade  de 
apreender informações visuais é bastante limitada. O 
mesmo é válida para nossa capacidade auditiva.
Imagine que você faz parte de uma plateia que assiste 
a pessoas driblando e passando entre si uma bola de 
basquete. Sua tarefa é contar durante 60 segundos o 
número de vezes que cada jogador faz um passe. Você 
descobre que precisa se concentrar, porque a bola se 
movimenta  muito  rapidamente.  Então,  alguém  com 
fantasia de gorila atravessa o lugar, caminha entre os 
jogadores, vira o rosto para os espectadores, bate no 
peito e vai embora. 
Surpreendentemente,  de  acordo  com  um  estudo 
realizado  pelos  pesquisadores  Daniel  J.  Simons,  da 
Universidade de Illinois, e Christopher F. Chabris, da 
Universidade  Harvard,  50%  dos  voluntários  que 
participaram desse estudo não notaram o gorila. 
Muitos acreditam que nossos olhos funcionam como 
câmeras  que  produzem  um  registro  impecável  do 
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mundo ao redor,  mas essa  pesquisa demonstra  que 
são  poucas  as  informações  que  realmente 
apreendemos em um relance.
O resultado desse experimento é o ponto culminante 
de  uma  série  de  estudos  sobre  atenção  e  visão 
iniciados  há  mais  de  três  décadas  por  alguns 
pesquisadores  como  Ulric  Neisser,  da  Universidade 
Cornell,  Ronald  A.  Rensink,  da  Universidade  da 
Colúmbia Britânica, Anne Treisman, da Universidade 
de  Princeton,  Harold  Pashler,  da  Universidade  da 
Califórnia, e Donald M. MacKay, da Universidade de 
Keele,  na  Inglaterra.  Os  estudiosos  se  referem  ao 
“efeito gorila” como uma “cegueira por desatenção” 
ou “cegueira  para mudanças”.  Nosso cérebro tenta, 
constantemente,  construir  narrativas  significativas 
daquilo  que vemos.  As  coisas  que não se  encaixam 
muito  bem no  roteiro  ou  têm pouca  relevância  são 
eliminadas e não penetram na consciência.” 

Podemos afirmar que somos a mente, e que o corpo é 
o carro que nos leva pelo nosso hábitat. A mente é o 
condutor desse carro. 
O  que  realmente  sabemos  sobre  a  mente  é  que  as 
sensações  a  alimentam.  A  consciência  da  mente 
individual,  é alimentada por informações do meio,  e 
também por outras que vem surgindo do inconsciente. 
Isso faz evidente uma conexão da nossa mente, com o 
que parece ser uma consciência coletiva ou absoluta 
atemporal, residente no inconsciente. 
Um computador está baseado em dois  elementos,  o 
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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 causam as sensações 
que alimentam a mente. 

Autoconhecimento

O autoconhecimento  é  o  caminho  para  se  chegar  à 
consciência,  eliminando  qualquer  ilusão,  o  saber 
absoluto  de  cada  coisa.  O  caminho  para  a 
compreensão é estudar-se, e não somente estudar! 
Os  homens  estudam  para  obter  uma  instrução 
específica, que lhes permita obter bens materiais para 
sobreviver em abundância. Coisa que é específica da 
realidade externa, 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.
Todos  temos  dentro  de  nós  um equilíbrio  de  forças 
“negativo e positivo”, que são para serem usadas de 
acordo com as circunstâncias. 
Nesse  aspecto  existe  uma  lei  inalterável  que 
determina  que  “quanto  mais  positivos  somos,  mais 
negativos também temos capacidade de ser.” Dito de 
outra forma, não somos ruins ou bons, não existe no 
ser o ruim ou o ser bom, “o ser somente existe”. 
O  instinto,  a  inteligência  e  o  discernimento,  são as 
armas que Deus nos deu para transitar com segurança 

Jopeu



pelos caminhos da experimentação; e as experiências 
podem ser desejáveis ou não. 
O bom ou ruim são juízos, e tais juízos são individuais, 
utilizados nas escolhas de novas experiências. Nunca 
esses  juízos  que  provenham  da  realidade  externa, 
onde  está  a  sociedade  e  suas  religiões,  devem  ser 
simplesmente  aceitos.  Pois  nós  temos  o  direito  e  a 
liberdade de ser, pensar e escolher sem imposições.
Cada um de nós quando nascemos, recebemos uma 
herança  que  entre  outras  coisas  nos  exige  que 
sejamos “bons”. Assim as pessoas adquirem desde seu 
nascimento, um medo a enxergar seu lado negativo, 
que são aquelas coisas que a sociedade julga que é 
condenável. 
É  por  isso  que  a  pessoa  tenta  colocar  a  sua 
negatividade  no  lugar  mais  profundo possível,  onde 
não  seja  possível  vê-lo,  nem  aceitar  que  exista. 
Escondê-lo inclusive de si mesmo. 
Para uma pessoa ser plena, ela deve conhecer-se, ser 
capaz de ver em si aquelas coisas que considera ruins. 
Pois, somente vendo é que pode haver mudanças.
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. 
Pois, ao conhecer-nos conseguiremos ver, e dominar 

Jopeu



Compreendendo o que o Mundo Esconde            61

ou modificar essas coisas em nós, transformando-nos 
num  ser  humano  que  poderá  ver  com  claridade  o 
caminho da plenitude.
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 moralidade, pela 
compreensão que nos brinda a consciência adquirida. 
Ela  nos  faz  perceber  que  tudo  forma  parte  de  um 
único corpo, e que atuando assim obtemos o prêmio 
da paz e alegria.

“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.)
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Que são Fatos

O homem e aquilo que o faz ser quem é.
O  homem  é  a  mente  que  adquire  um  corpo  para 
produzir  ações,  ter  consequências,  e  assim adquirir 
experiências. 
A  mente  que  é  o  homem,  não  nasce  boa  como 
expressa  Roseau,  ela  nasce  virgem,  como  uma 
memória,  onde tudo será gravado exatamente como 
sucede,  independente  das  deformações  dos  fatos 
feitas pelas crenças do indivíduo. Ali estarão os fatos 
tal  qual  sucederam,  escondidos  dentro  da  gaveta 
medo, proibido ou não sei.

Os fatos são aqueles sucessos acaecidos e narrados tal 
qual sucederam. Sem modificações ou interpretações.

Se os fatos criam o homem! Como eles fazem isso? 
A mente é alimentado por fatos e experiências,  é o 
que a alimenta e faz crescer em consciência. É nela 
que ocorrem as mudanças verdadeiras.
O primeiro que penetra em nós, são as informações 
pai-mãe, ou seja,  a  educação. Educação somente os 
pais  podem  dar,  as  escolas  e  instituições,  somente 
podem dar informação.
Tem pessoas que se referem as religiões, como coisas 
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que  não  fazem  mal  algum,  mas  na  história  da 
humanidade, nada foi tão prejudicial como elas, para a 
humanidade. 
Isso  ocorre  pela  interferência  na  educação  das 
crianças, onde o cristianismo assassinava e torturava 
durante  os  mil  anos  da  inquisição.  As  mães 
apavoradas e assustadas pela vida de seus filhos, os 
educaram  com  todas  as  mentiras  e  falsidades 
implícitas  numa  das  mais  escuras  e  diabólicas 
religiões, o cristianismo. 
A religião é tão falha que necessita usar a fé e o medo, 
para evitar que seus adeptos pensem ou questionem. 
O mínimo que as pessoas poderiam fazer é comprovar 
a veracidade das pregações de sua religião, e não se 
deixar levar por crendices e falsidades; pois o Deus 
que dizem buscar, garanto que não será encontrado 
nesse caminho. 
Devemos ter em conta que as religiões, foram criadas 
pelos homens, que esses homens criaram um Deus à 
sua  conveniência,  buscando  o  poder  e  riqueza  às 
expensas  da  população.  Que  necessariamente 
deveriam manter ignorantes, cegos e cheios de medo. 
"É  assim  que  os  homens  formaram  sempre  ideias 
falsas  sobre  si  mesmos,  sobre  aquilo  que  são  ou 
deveriam  ser.  E  isso  ocorre  pelo  fato  de  serem 
alimentados  com  fatos  falsos  e  mitos.  Ademais  de 
plantar neles medos, pavor. 
Eles organizaram as suas relações mútuas em função 
do  que  aceitam  como  correto,  verdadeiro,  ou  das 
representações  de  Deus,  impostas  pelos  seres  mais 
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amados, dos quais o homem tem certeza que somente 
querem seu bem.
Pois,  não  sabiam como comprovar  tais  falsidades  e 
mitos já que isso veio dessa educação de suposto amor 
incondicional.
Estes produtos míticos do seu cérebro, acabaram por 
dominá-los.  Apesar  de  criadores,  inclinaram-se 
perante as suas próprias criações. 
As  religiões  professam crenças  não  comprováveis  e 
medo. Sendo que em muitas, o que pregam não condiz 
com as realidades históricas dos fatos. Aqui temos em 
realidade uma grande armadilha. Pois o homem tem o 
poder  de  aceitar  qualquer  coisa  como  Verdade, 
mesmo que não o seja, e quanto mais falsas sejam as 
crenças de uma religião, mais fanático ela faz que seja 
o adepto. 
Libertemo-los, das quimeras das ideias, dos dogmas, 
dos  seres  imaginários  cujo  jugo  os  faz  degenerar. 
Revoltemo-nos  contra  o  império  dessas  ideias. 
Ensinemos os homens a substituir  essas ilusões por 
pensamentos  que  correspondam  à  essência  do  ser 
homem,  a  realidade  dos  fatos  e  da  Verdade.  (Karl 
Marx e Friedrich Elgels)
O homem se cria de fatos! De aqueles fatos que ele 
escolhe  como  sendo  verdadeiros,  e  para  escolher 
esses fatos, usa principalmente a educação imposta, 
pois a criança não tem escolha alguma.
Isso especifica a grande verdade de que os homens 
são criados pelos fatos verdadeiros e falsos.
Más, são as nossas próprias ações o que determinam 
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o  nosso  caminho  e  a  construção  do  nosso  eu.  E 
lembrem que de acordo a como pensamos será como 
agiremos.
Os fatos na mente!
A mente é alimentado por fatos e experiências,  é o 
que a alimenta e faz crescer em consciência. Mas a 
mente  sozinha,  sem  todas  as  informações,  não 
conseguirá  discernir  os  aqueles  que  são  reais  dos 
modificados.
É na mente que ocorrem as mudanças verdadeiras. 
Sendo dessa forma, que individualmente separamos o 
que será  verdadeiro,  correto  para  nós.  É disso  que 
aceitamos como verdadeiro, mesmo sendo falso, que 
criamos  nossas  metas.  É  dessa  forma  que 
determinamos  o  que  queremos  ser  e  o  que  somos. 
Assim somos justiceiros do amor ou pretendentes de 
tiranos,  desejosos  de  compartilhar  ou  vampiros 
escravistas. 
Desta forma podemos compreender,  ver e comparar 
claramente a diferença do que somos, que é a nossa 
mente, e o que temos, que é o nosso corpo. O corpo se 
alimente  de  massa,  comida,  e  a  mente  de  fatos  e 
experiências.  Sendo  que  as  experiências  são  aquilo 
que  vivemos  com  nosso  corpo  dentro  do  nosso 
universo pessoal.  E que os fatos,  falsos ou não, são 
aquilo  que  aceitamos  como  válido,  verdadeiro,  das 
notícias ou instruções.
Se  nos  alimentamos  de  fatos,  temos  que  os  fatos 
verdadeiros, são os que nos fazem crescer, aumentam 
nosso  saber  e  levam  a  ser  consciente,  aumentam 
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nossa consciência. E Que os falsos, nos levam ao erro, 
a avaliar as coisas incorretamente, mantendo-nos na 
ignorância  e  fechando  as  portas  do  crescimento. 
Levando-nos as crenças e ao fanatismo. 
Se  sabemos  os  fatos  verdadeiros,  NÃO 
COMETEREMOS ERROS! E por isso é tão importante 
eliminar  o  capitalismo  com  suas  “falsimidias”  e  a 
revisão da história, eliminando as modificações.
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O Dualismo da Mente

Vislumbramos brevemente o debate filosófico acerca 
do  dualismo,  “mente  corpo”.  Muitos  pensadores 
afirmam que as teorias materialistas não são capazes 
de  explicar  toda  a  nossa  atividade  mental, 
especialmente às questões relacionadas à consciência; 
tendo  isto  em  vista,  alguns  filósofos  retornaram  à 
abordagem dualista da mente.
De  forma geral,  os  novos  dualistas,  tal  como David 
Chalmers  e  Frank  Jackson,  afirmam que  no  mundo 
existem duas espécies fundamentalmente distintas de 
fenômenos,  isto  é,  propriedades  mentais  e 
propriedades  físicas.  Para  sustentar  este  ponto  de 
vista,  expressam  que  quando  tentamos  explicar, 
descrever ou traduzir a nossa vida mental em termos 
de fenômenos físicos, parece haver uma lacuna que as 
teorias materialistas não conseguem fechar.
Os dualistas afirmam que existe algo no mental que 
está para além do físico, e que é vedado à apreensão 
empírica  por  não  ser  mensurável,  nem  observável. 
Eles tentam demonstrar que este “algo”, que parece 
estar  presente  principalmente  nas  sensações 
apresenta aspectos qualitativos.  Em outras palavras, 
eles defendem que alguns estados mentais carregam 
um caráter fenomenal que é inescrutável à ciência.
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Assim,  de  forma  geral,  o  debate  atual  acerca  das 
relações entre mente e corpo concentra-se em torno 
de  teorias  materialistas  e  de  diversos  tipos  de 
dualismo, com predominância das primeiras. 
Mas,  o dualismo tem a razão! Mente e cérebro são 
duas coisas diferentes.
Se  compreendemos  que  todas  as  mudanças  de 
crescimento,  sabedoria  e  aprendizado  que  ocorrem 
conosco,  são  realizadas  na  mente.  Entenderemos 
quem somos, a mente.
Saberemos  que  o  corpo  não  tem  mudanças 
transcendentais,  e  que  o  cérebro,  é  somente  um 
intermediário  entre  a  mente  e  o  corpo.  Esse  corpo 
existe, para que a mente que é você, possa perceber 
as ações realizadas pelo corpo, e obter as conclusões 
e resultados das experiências. 
Se  sabemos  que  somos  a  mente.  Poderemos 
compreender quem somos e qual a nossa relação com 
o mundo.
O universo é somente o meio que permite a existência 
do nosso corpo. Quem se alimenta de objetos químico, 
como é o oxigênio e os alimentos. Mas a realidade é 
que  amente,  que  somos  nós,  se  alimenta  de 
experiências, e de fatos! 
Isso especifica a grande realidade, de que os homens 
são  criados  pelos  fatos  verdadeiros  ou  falsos,  na 
realidade, ele se cria daqueles fatos, que ele dá por 
verdadeiros, independente de o sejam ou não.
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 Vocábulo Verdade

A palavra verdade pode ter vários significados dentro 
da  sociedade.  Como  não  há  um  consenso  entre 
filósofos e acadêmicos, várias teorias e visões a cerca 
desse vocábulo, existem e continuam sendo debatidas. 
Mas é um fato, que a verdade não pode ser “relativa”! 
No passado as pessoas consideravam ser verdade que 
o planeta Terra era plano, mas hoje sabemos que a 
terra  é  redonda,  o  que  faz  que  aquilo  que  foi 
considerado  verdade  no  passado,  tenha  sido  uma 
falsidade, uma simples ilusão. 
Assim podemos afirmar que os homens de hoje, estão 
cheios de ilusões.
Temos  no  vocábulo  verdade  dois  significados 
transcendentes,  um é a particularidade atribuída ao 
que  está  em  conformidade  com  os  fatos,  com  a 
realidade, sendo fiel ao original circunstância, objeto 
ou  fato,  seja  real.  Pois,  a  verdade dos  fatos  exerce 
grande importância no julgamento que gera as ações 
humanas.  Quando  uma  verdade  deixa  dúvidas,  é 
imprescindível verificar a sua veracidade. 
O  outro,  ao  qual  podemos  denominar  como  a 
“Verdade Absoluta”, é aquele entendimento de que é 
verdade  todo  o  tempo,  e  em  todos  os  lugares  ou 
situações; sendo a verdade filosófica. 
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Ou  seja,  a  Verdade  é  uma  só!  Não  existe  isso  de 
verdade de cada um, o que existe é o ponto de vista 
individual ou a realidade de cada qual. 
Buscando o dicionário,  vemos que a palavra “Deus” 
não pode ser presa a conceitos humanos e religiosos. 
Como  vimos  anteriormente,  quando  expressamos  o 
vocábulo “Verdade Absoluta”, estamos expressando a 
palavra “Deus”. Mas o que significa a palavra Deus?
Hoje  a  palavra  Deus  pode  gerar  uma  gigantesca 
confusão  à  causa  das  religiões.  Um  ser  ao  qual 
devemos compreender,  mas que ao mesmo tempo é 
impossível de compreender. 
É claro que referente a essa forma de definir Deus, o 
homem nada conseguirá compreender.
Essa  palavra  Deus  tem  conotação  de  PODER 
ABSOLUTO. Ente infinito e existente por si mesmo; a 
causa  e  fim  último  de  tudo  que  existe.  Ou  seja,  o 
significado mais importante e real é “causa e fim de 
tudo o que existe”.
A  realidade  externa  e  o  mundo  deixam  de  existir 
quando dormimos, mas não assim nosso interior que 
se  mantêm ativo  desde  nosso  inconsciente  que  é  o 
nosso verdadeiro ser, de onde surgem os sonhos. 
Por isto me surge a pergunta, “Por que buscar fora de 
nós, nas religiões, aquilo que está dentro de nós?” A 
percepção direta, verdadeira e real de Deus, somente 
pode ser obtida desde nosso interior. 
Cada  indivíduo  tem  experiências  unicamente  suas. 
Algumas parecem surgir desde o inconsciente, outras, 
são vivências. Mas para o individuo são verdades, que 
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quando expressadas e aceitas por outro indivíduo, são 
apenas crenças. 
A Verdade, é aquilo que é, e parte real dela, pode ser 
uma  vivência  unicamente  individual,  com  valor 
unicamente para quem a vivenciou.
Tudo é fatível de comprovação dentro do indivíduo, já 
que  o  indivíduo  é  seu  próprio  centro,  seu  próprio 
universo.  No  exterior  Deus  não  é  passível  de 
comprovação,  pois,  essas  comprovações  estarão 
baseadas num universo mutante, que em momento é, 
e no outro não.
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A Consciência Absoluta

Mas que é a consciência? Ao buscar o significado da 
palavra consciência, encontramos que esse vocábulo, 
é algo, que a humanidade não se colocam de acordo, 
para poder definir concretamente. Mas sim podemos 
aclarar,  entender,  e dar como uma conclusão válida 
para o significado de consciência, que seja prático e 
real, que nos mostre um resultado.
Poderíamos  dizer  que  consciência  é  o  estado  de 
“saber profundo”, é o saber total em todos os aspectos 
de algo,  algo que ao ser  conhecido,  visualizado,  no 
estado de Consciência, fica de uma complexidade, que 
é praticamente impossível, de definir ou comprovar. 
Ela  é  o  que  o  homem  sempre  busca  saber, 
compreender.  A  sua  busca  dentro  do  estudo  e 
sabedoria,  parece  ser  multidimensional,  algo  como 
uma bala de canhão que vai abrindo caminho, dando a 
cada  noite,  cada  tempo,  novos  caminhos  de 
compreensão e  sabedoria.  Vejamos um exemplo  em 
nós mesmos. 
O homem tem sua existência condicionada a ação, se 
ele respira, ele vive, se ele alimenta-se, ele cresce, e 
ao  crescer  vive  produzindo  ações,  e  consequências 
que se transformam em experiências. 
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A medida que o homem experimenta vai acumulando 
as  informações,  as  quais  vão  transformam-se  em 
conhecimento. 
O conjunto desses conhecimentos compreendidos, são 
coisas que se transformam em partículas, pedacinhos 
de sabedoria. Que não são outra coisa que pedacinhos 
de  pedacinhos,  partículas  de  consciência.  Depois 
disso,  com  o  acumulo  dessas  partículas,  e  o 
aprofundamento  na  matéria  específica,  o  homem 
passa  a  ser  sábio.  É  assim  que  como  um  quebra 
cabeças, de pura sabedoria, foi criado na sua mente. 
Mas  ele  sabe  que  falta  alguma  coisa  e  segue 
buscando, estudando. 
Então,  sem  aparente  explicação,  em  um  dado 
momento,  ele  percebe  que  a  uma  última  peça  do 
quebra-cabeças,  vai  se  encaixando,  mostrando  a 
figura completa desse saber. 
Isso  é  o  que  poderíamos  determinar,  como  uma 
partícula de consciência completa. É onde ele percebe 
a totalidade e completude do saber que o deixam em 
êxtase.  Ele  vê  uma  totalidade  nova  e  cheia  de 
“Absoluto” entendimento. 
Ele  adquiriu  Consciência  sobre  seus  estudos  e  essa 
Consciência  permanecera  sempre  com  ele.  Mas  é 
difícil  de  transmitir,  dada  sua  complexidade. 
Especialmente  para  outros  humanos  dedicados  a 
outros estudos. 
Se  consciência  é  isso  na  vida,  o  que é  Consciência 
Absoluta?

Jopeu



Cada  ser  que  existe  tem  uma  pequena  parte,  uma 
pequena luz de consciência. A união de todos os seres 
existentes ou passíveis de existir, seriam a luz total da 
consciência, seria a Consciência Absoluta, ou Deus se 
assim preferir.
Cada um de nós, somos uma dessas luzes, sendo por 
isso uma partícula divina.
Uma partícula divina não pode ser padronizada.
Essas partículas, tem diferentes tamanhos, massa ou 
energias. Como exemplo podemos dizer que um corpo 
humano, onde reside nosso eu, é uma partícula divina. 
Mas uma célula desse corpo, também é uma partícula 
divina. De forma que nosso corpo humano que é uma 
única  partícula  divina,  também está  formado  a  sua 
vez, trezentos trilhões de partículas divinas. Cada uma 
desas células, tem em seu interior uma parte imortal 
de Deus, igual a nós mesmos.
Isso quer dizer que nós somos Deus? Sim somos Deus! 
Mas a barata, a árvore, a planta ou a pedra também 
são. 
A ignorância nos leva a pensar que somos superiores, 
mas  a  sabedoria  nos  diz  que  somente  somos 
diferentes, formando parte de um todo. 
Para que os seres humanos possam sobreviver em seu 
habitat, é necessária a existência conjunta de todos os 
seres  que  existem.  O  mesmo  é  válido  para  os 
universos que possam existir.
Então  estamos  que  nós  somos  Deus,  somos  a  sua 
partícula  elevada  a  experimentação.  Que  para 
experienciar os universos obtemos um corpo mental, 
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onde  mora  nossa  realidade  individual.  E  depois 
adquirimos um corpo material, que no meu caso é um 
corpo humano. 

O  corpo  é  determinado  pelas  ações  que  viremos  a 
realizar,  as quais determinam o caminho correto do 
indivíduo. 
Assim  como  hoje  sou  homem,  amanhã  poderei  ser 
mulher;  involuir  para  um  animal  ou  mesmo  um 
mineral. Ou evoluir para o desconhecido.
Tudo  e  todos  somos  eternos!  Nada  morre  em 
realidade,  a  transformação  e  mutação  são  as  guias 
que  levam as  partículas  a  evoluírem ou involuírem, 
sendo que vida,  trás  vida,  a  realidade individual  se 
inunda  de  consciência,  até  o  corpo  mental 
desaparecer na “não diferença” do Absoluto; Deus.

Entendendo a Deus

O  inconsciente  é  aquela  parte  da  mente  que  está 
ligada  sempre  e  todo  instante,  com  a  Consciência 
Absoluta  ou  Deus.  E  recebemos  sabedoria  e 
compreensão desde o Consciente Absoluto, já seja por 
intuição  ou  sonhos.  Assim  deduzimos  que  toda 
sabedoria emane da “Consciência Absoluta”. 
De  isso  anteriormente  expressado,  surge  um 
entendimento,  que  leva  a  compreensão  de  uma 
totalidade atemporal formando uma sô unidade, o Ser 
Supremo.
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Um dos  piores  erros  do  homem,  é  pensar  que  são 
superiores a alguma coisa. Não se enganem pensando 
em ser superiores,  a verdade é que somente somos 
diferentes.
Dentro do entendimento da totalidade, tudo nos leva a 
entender, que cada corpo que existe tem uma mente. 
Um inconsciente e um consciente que a leva a agir de 
forma determinada, servindo a totalidade da mesma 
forma que uma célula  serve o corpo do qual  forma 
parte.
Deixo bem claro! Que nenhum ser conseguira chegar 
a perceber a grandeza do todo, enquanto acredite ser 
superior  a  alguma coisa.  “Tudo é  diferente,  não  há 
nada superior”. 
Tudo  é  um  só  organismo,  e  cada  partícula  está 
interligada com seu habitat, cumprindo a sua função 
específica.  Animais,  vegetais  e  minerais,  todos  tem 
uma  mente  com  um  consciente  específico  para 
cumprir com a sua função. 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 pessoais.
Para  compreender,  especificamos  que  Deus  é  “O 
TODO”,  único  sem  dois,  onde  tudo,  universos  e 
realidades são Ele.
Podemos ver que sempre se fala do início do Universo. 
Mas quem pode asseverar que se iniciou?
Vejamos  desde  o  ponto  de  “Consciência  Absoluta” 
como potencial  criador. Dela surge “UM UNIVERSO 
PRIMÁRIO”, sem dimensões nem tempo. É o universo 
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“das mentes”, totalmente ligado a Deus.
De  esse  universo  atemporal,  surge  o  Universo 
tridimensional, criado pela “fricção das emanações da 
Consciência”, para assim denominar de alguma forma. 
É  onde  surge  o  espaço  e  energia.  Sendo  que  o 
Movimento  é  uma  consequência  da  qual  surgem  a 
velocidade e o tempo. Os quais determinam a duração 
das transformações.
Pode-se ver isso em maior profundidade, no meu livro 
"Universo Primário para quem se interessar.

A Relatividade do tempo

O tempo não existe! E quem entende acredita nisso?
O único real com respeito ao tempo, é que ele é UMA 
RELAÇÃO, entre o princípio e o fim de algo, dentro do 
Universo.
É uma coisa que o humano dá por certo, e a primeira 
resposta  é  refente  as  horas,  o  dia.  Mas  poucos 
compreendem  a  realidade  de  que  o  tempo,  é  o 
processo que determina o  movimento de  um corpo, 
desde seu princípio, ao seu final.
Se olhamos as horas, o ano e as estações, poderemos 
ver  que  isso  somente  é,  uma  realidade,  dentro  da 
relação do planeta terra e o sistema ao qual pertence. 
Na qual é uma criação humana para determinar um 
uso no movimentar de parte de sua vida,  o dia e a 
noite.
Em nenhum lugar do universo isso se repete!
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E  também  na  teoria  da  relatividade  de  Einstein, 
comprovamos que o tempo é diferente, de acordo ao 
movimento, a velocidade do objeto.
Se  olhamos  para  quem  somos;  como  no  tempo,  o 
humano responde ser a imagem refletida no espelho, 
o corpo. Mas se isto fosse correto, o tempo sim seria 
constante  para nós,  coisa  que não é  assim.  Pois  se 
sofremos,  o  tempo  parece  não  passar  nunca.  E  se 
estamos felizes o tempo parece passar tão rápido que 
nos surpreende.
O mais lógico, é que o universo seja como um sonho. 
Ao nascer entramos numa realidade diferente a cada 
vida.  Onde  obtemos  experiências,  saber  conclusivo 
que  se  transforma  em  sabedoria  relativa  a  essa 
existência em particular. E que no final é uma parte 
de Consciência. Onde todas as consciências existentes 
formam  uma  consciência  imensa,  maior,  que 
independe do tempo.
Por isso somos eternos! Nós somos a mente! E Deus o 
conjunto do todo!
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A Religião dada por Deus

De  acordo  com  Napoleão  Bonaparte “o  povo  não 
precisa de Deus, mas sim de religião”. 

Frase interessante! 
Isso demostra que os humanos não compreendem a 
existência!
A religião  dada por  Deus,  entendendo o  significado 
religioso de religar, é muito mais perfeita e absoluta 
que qualquer religião existente.
Nessa religião não existiriam dissidências ou divisões, 
ademais  de  estar  comprovada  em  si  mesma,  pelo 
equilíbrio perfeito que existe no universo. 
Lembremos,  que  nós  somos  catapultados  na  vida, 
iniciando uma viagem pela estrada da ação. 
Ao  realizamos  a  ação  de  respirar,  obtemos  a 
consequência de sobreviver, e assim por diante. 
Sabendo-se  que  cada  ação  produz  outra,  que 
denominamos reação ou consequência, e também que 
agir não é uma opção. Se observamos profundamente, 
nós e nada no universo tem a escolha de não agir.
Assim é que de fato,  tudo e todos nós,  estamos no 
caminho da ação, sem escolha de parar de agir. 
Como cada ação é de fato uma experiência. Ação que 
sempre  traz  outra,  como uma consequência,  a  qual 
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nos  leva  a  adquisição  de  outra  experiência, 
conduzindo-nos  ao  saber,  conhecer.  É  assim  que 
vamos paulatinamente obtendo a compreensão, a qual 
vai transformando-se em sabedoria, que nos leva a ter 
uma consciência mais ampla. 
Sabendo  que  a  Consciência  Absoluta  é  Deus.  E 
conseguimos Ver que as ações nos conduzem a ela em 
forma direta. 

“Vemos que o caminho da ação, é a religião imposta 
por Deus”. 

Vejamos  o  que  o  nosso  amigo  Albert  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 de entendermos isso, é 
que ela, a mente, cresce em consciência.
Como entendo que na vida tudo são ações, entendo 
que o erro é normal. O que não é normal é perceber o 
erro e não corrigi-lo. 
As leis da moral ou da ética,  dentro sociedade, não 
tem  muito  a  ver  com  a  consciência.  Elas  são  uma 
conduta específica, leis passiveis de penalidades, mas 
não  tem  nenhuma  relação  com  as  leis  naturais  do 
universo, ou de Deus.
Por  outro  lado,  o  universo  é  um  só  corpo.  Se 
observamos nosso planeta, sabemos que está formado 
pelos  “reinos”,  minerais,  vegetais,  animais  e  os 
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etéreos  ou  sutis.  Logo  percebemos  que  todos  os 
planetas  que  giram  ao  redor  do  sol,  formam  um 
sistema, que a sua vez se unem com uma imensidade 
de  sistemas  denominados  galáxias,  e  que  giram ao 
redor de um núcleo. 
Mas não termina nesse ponto,  as galáxias giram ao 
redor de algo muito maior. Por isso afirmamos que o 
universo é um só corpo.
Se entendemos a unicidade de todas as coisas num só 
corpo,  a base desse imenso corpo seria “Deus”.  Ou 
seja, quem está em todas as coisas, não são as partes, 
e sim a totalidade.
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Educação Para o Futuro

Para  adquirir  consciência  ao  nível  humanidade, 
precisamos conseguir compreender melhor, inclusive 
aquilo  que  os  outros  nos  expressam.  Mas 
lamentavelmente  ninguém  nos  ensina  como 
compreender. 
Deveríamos dar classes de compreensão as crianças, 
visando a clareza de entendimento, onde algum deles 
fala  alguma  coisa  e  questiona-se  aos  outros  o  que 
entenderam.
Seria  interessante  ensinar  as  crianças  a  partir  dos 
três anos de idade, questionando sobre as coisas mais 
importantes da vida, aquelas que mais os afetará no 
futuro. 
Ensinar “o entender” o significado do que os outros 
expressam,  ou  mesmo sobre  o  problema existencial 
que o acompanhará por toda a vida. Ensinar a pensar, 
questionar  e  discernir  com  plena  liberdade;  sem 
crenças nem imposições. 
É um CRIME contra a humanidade ensinar crença ou 
religião de qualquer tipo as crianças.
Deveríamos ensinar as crianças sempre desde o ponto 
de  vista  laico,  explicando  sobre  o  Universo,  a  sua 
constituição,  e  seu  equilíbrio.  Guiar  as  crianças  a 
buscarem  a  través  da  comprovação  científica  e 
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histórica, o que realmente é a sua realidade externa. 
Pois, esse é o meio na qual estão inseridas para existir 
durante toda a trajetória da sua vida que inicia. 
Mostrar  a  elas,  a  sua  realidade  interna  e  a  sua 
realidade imediata, comparando-a com a realidade de 
outra  criança  em  qualquer  pais  distante  e  oposto; 
explicando  a  existência  de  coisas  que  não  formam 
parte de sua vida, mas que existem apesar disso. 
Falar  sobre  o  magnetismo,  energias,  etc;  “fazendo 
ênfases no pouco que sabemos” sobre esses temas, e 
as diferentes teorias. Mas explicando que teorias não 
são fatos, e sim crenças científicas. 
Deveríamos  incentivá-las  a  buscar  respostas  dentro 
delas, de onde saiu esse universo e por que razão.
E quando elas apresentem uma percepção diferente? 
Como apresentar um amigo imaginário, ver, ou ouvir 
coisas fora daquilo que nós hoje consideramos como 
normal.  Não  coibir,  mas  bem  incentivar.  Pois  se 
existisse  algum  problema,  somente  assim 
conseguiríamos perceber a sua raiz e ajudar.
Mães e outros reprimiram por seus próprios medos, é 
assim que  terminamos  negando essas  percepções  a 
nós mesmos, em regra todos nós temos. Mas a maioria 
faz  por  esquecer,  “qualquer  coisa  considerada 
anormal deve ser escondida.” 
Quem  pode  dizer  o  que  é  normal?  Quem  tentar 
explicar  isso,  termina  explicando  o  que é  comum a 
maioria? Pois, saibam! O que a maioria pensa que é 
certo, não o é! 
E se vamos à doença mental, o homem religiosos de 
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hoje é sem a mais remota dúvida um doente mental. 
Ensinar as crianças a buscar comprovar e comparar 
essas  experiências,  mesmo as  que tenham vindo de 
outro plano, ou que ainda não se pode explicar, é o 
que devemos fazer.
Visões, sonhos e percepções não são exclusividades 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 estômago do 
vizinho, somente nós dentro de nós, experimentando, 
podemos  obter  a  experiência  de  experimentar  a 
divindade. 
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  possíveis 
ganhos. 
E  as  crianças  deveriam  ter  uma  educação  que 
soubesse informar a realidade e os  fatos  como eles 
aconteceram. Pois, elas vão a usar essas informações 
para  guiarem as  suas  vidas.  E  se  a  informação  for 
falsa, produzira em maior ou menor medida, confusão 
e sofrimento para elas.
Devemos  buscar  saber  o  que  as  crianças 
compreendem, o que sentem, intuem no seu coração, 

Jopeu



Compreendendo o que o Mundo Esconde            85

sobre cada coisa em particular. E verificar, questionar 
com elas, o que a sua inteligência e intuição diz ao 
respeito. 
É claro que neste tipo de ensinamento, não existe o 
certo  ou  errado.  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  com  Deus  é  também  única  e 
pessoal. 
Este livro visa dar as bases para essa educação!

Jopeu (José Pedro Cariboni Moreno)
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