Vocês querem saber porque o mundo está tão complicado, e o porque do tanto sofrimento e brigas
das pessoas?
Quanto mais falsidades as pessoas assumam como verdades para sí, mais confusa será sua vida,
pois essas falsidades deformarão e condicionarão sua visão da realidade e o seu psiquismo. Por isso
mundo que as rodeia se transforma num ringue para impôr essas falsidades como verdades aos
demais humanos.
As pessoas são as mentes, e não SEUS corpos! Por isso é tão importante os fatos tal qual
acontecem, que são a realidade não deformada, que permitirá pisar em terreno firme, dando a sua
psique os igredientes necessários para uma realidade firme, sem pretender se impór.
O HOMEM E AQUILO QUE O FAZEM SER QUEM É
"Os homens formaram sempre ideias falsas sobre si mesmos, sobre aquilo que são ou deveriam
ser, pelo fato de serem alimentados com fatos falsos e mitos. Organizaram as suas relações
mútuas em função das representações de Deus, do normal, etc., que "aceitavam", pois, não
sabiam como enfrentar os demais, nem mesmo como comprovar tais falsidades e mitos. Estes
produtos míticos do seu cérebro, acabaram por dominá-los; apesar de criadores, inclinaram-se
perante as suas próprias criações. 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! Isso especifica a grande verdade de que os homens são criados pelos
fatos verdadeiros ou falsos, na realidade o homem se cria daqueles fatos que ele dá por
verdadeiro independente de o sejam ou não.
Para compreender o que são os fatos, primeiramente devemos entender o que é a Verdade.
No dicionário explicam verdade como “aquilo que é”, “que está em conformidade com os fatos ou
com a realidade”. Realidade é o universo, o meio onde vivemos, e fatos são os sucessos transitórios
que ocorreram em determinado espaço de tempo no universo.
Assim a Verdade pode ser compreendida em duas formas. A Verdade filosófica, propriamente dita,
eterna e inalterável, como aquilo que é em todo momento, que de fato não está no universo. E a
verdade transitória, ou verdade dentro do universo transitório onde o tempo mata cada segundo.
Nessa verdade do universo, a verdade são os “Fatos” ou ações, ocorrências tal qual sucederam.
O problema que está última vem comumente sendo modificada a priore dos interesses de quem a
expressa, comumente o poder vigente no momento, ou estafadores que desejam obter um fim para
seus interesses.
Também temos duas realidades! Quando nascemos, literalmente somos jogados na realidade do
mundo e vamos criando nossa realidade com as experiências, ensinamentos dos nossos pais e avos,
estudos e depois com as informações da mídia, ou seja, vindas do exterior. Assim formamos uma
realidade individual ÚNICA e pessoal. É ONDE VEMOS A IMPORTÂNCIA DOS FATOS
HISTÓRICOS TAL COMO SUCEDERAM.
Na sociedade humana, os fatos são ações, já sejam climáticas ou realizadas por nós e pelos outros.
Más, são as nossas próprias ações o que determinam o nosso caminho e a construção do nosso
eu. E lembrem que de acordo a como pensamos será como agiremos.
O problema é que hoje mais que nunca, existem as imposições de crenças e falsidades, que induzem
a que realizemos ações direcionadas, já sejam expressas essas falsidades por mídias, religiosos, pais
ou instrutores. Essas falsidades, se aceitas por nós, fará que saiamos direcionados por ações
alienígenas ao nosso ser, cometendo muitas vezes erros irreparáveis. Por isso devemos desconfiar e

tratar de conferir a veracidade dessas ocorrências, e se não pudermos, deixar numa bolsa rascunho
da nossa mente sem aceitar essas questões duvidosas.
A educação atualmente nos impõem um sem número de falsidades e mentiras, inclusive aquelas que
o mundo acredita ser válido ou verdadeiro, expressando-as constantemente como notícias. Eu
apreendi com os anos, que aquilo que o mundo acredita ser verdadeiro, eu afirmo sem lugar dúvida,
que não o é.
As informações falsas devem ser distinguidas por nós para poder eliminar, as mais difíceis são as
científicas quando as damos como factos e, na verdade, são somente opiniões por mais aceitas que
sejam, como é o caso da teoria do bigbang.
Teorias não são fatos e sim pareceres, opiniões, e a do bigbang por mais aceita que seja está se
transformando em uma grande falácia, mesmo porque não sabemos se o universo é eterno. O único
que sim podemos dizer sobre o universo é que ele é uma constante transformação e nada mais.
Se o seu tamanho é o mesmo ou se expande não temos mais que suposições, mesmo que nenhuma
das duas coisas contradiga a afirmação de Einstein de que a energia é sempre a mesma, que somente
se transforma, a qual, também é somente uma teoria.
De fato, o ser tem um só caminho real que é a verdade, os outros caminhos são como labirintos que
levam a lugar nenhum. Sua mãe lhe dá o que se chama de educação e a escola instrução, sendo o
mundo a oficina de experimentação.
Assim vemos no mundo de hoje, que as pessoas são levadas do nariz pelo que a mídia e o setor de
governantes mesquinos e interesseiros informa. Que estas informações são sempre falsidades,
diferente da realidade dos fatos, em maior ou menor medida. Aqui no Brasil a mídia conduz uma
maioria inconsciente a colocar os piores governantes no poder, e isso ocorre com maior facilidade,
pela incoerente lei, “que obriga ao POVO SOBERANO a votar”. Onde a maioria desinteressada
vota em contra de si mesmo e a favor do enriquecimento de seres manipuladores e demoníacos.
Se queremos clarificar as coisas temos que ir fundo na investigação e ter um discernimento
ímpar, sem colocar nossos desejos ou opiniões na balança.
Se os fatos criam o homem. Onde eles fazem isso?
A mente é alimentado por fatos e experiências, é o que a alimenta e faz crescer em consciência. Pois
a mente não tem uma forma nem ocupa um espaço.
É nela que ocorrem as mudanças verdadeiras, é dessa forma que individualmente separamos o que
CONSIDERAMOS ser verdadeiro, correto para nós. É disso que aceitamos como verdadeiro,
mesmo sendo falso, que criamos nossas metas e cimentamos nossas vidas. 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.
Sendo a nossa mente assim, determinamos que sem dúvidas que somos a mente, que ela somos nós.
Desta forma podemos compreender, ver e comparar claramente a diferença do que somos, a
mente, e o que temos, o 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 microuniverso pessoal. E que os fatos,
falsos ou não, são aquilo que aceitamos de todas as fontes como válido, verdadeiro.
Se nos alimentamos de experiências produzidas por fatos, temos que os fatos verdadeiros, não dão
margem a erros. São os que nos fazem andar e crescer em segurança, eliminando as armadilhas da
vida, e aumentando o nosso ser consciente, aumentam nossa consciência.
Também apreendemos que os fatos falsos nos levam a erros, a avaliar as coisas incorretamente,
gerando confusão e impedindo-nos de chegar a nossas metas. Estes são os fatos que geram todas as
crenças e o fanatismo.
Os fatos verdadeiros são o Deus no universo e a Verdade o Deus absoluto fora do universo, seu
criador. Diriam os sábios que o universo é o corpo de Deus, que ele é ilusório, um sonho divino.
O CÉREBRO E A MENTE

Antes de seguir com a mente e os fatos que somos nós, vejamos uma pequena informação sobre a
diferença entre cérebro e mente.
A ciência psiquiátrica não determina a mente como separada do cérebro, coisa que atualmente, com
os avanços da ciência, a física quântica, é realmente ridícula.
É evidente para qualquer observador, que a mente é um corpo diferente do corpo físico. Sendo que
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.
O cérebro, com referência ao corpo, é um computador químico. Controla a perfeição as carências
químicas dele. Mas ele é burro e não pensa, vai se adequando ao alimento que você acostuma ele a
ingerir, ele controla tudo que você coloca no corpo para mantê-lo o mais saudável possível. Mas
aceita tudo que você coloca nele seja “ruim ou bom”, como a nicotina ou outras drogas, que de fato
demostram que o cérebro é burro e não pensa. Vejamos um exemplo:
Se a pessoa fuma, ela diz que fuma por que gosta, sente prazer, más se o cérebro fosse inteligente,
saberia que essa substância afeta negativamente a saúde do corpo, e não aceitaria ela como parte
alimentícia do corpo.
Mas se quer parar de fumar, o cérebro grita deixando a pessoa nervosa até ser satisfeito a carência
de nicotina, até a pessoa fumar. Isso prova que o cérebro é como um computador químico que
regula toda a química do corpo. Na ação de fumar, o sentir vontade de fumar se traduz “está
faltando nicotina ao corpo”. E quando você acede a esse impulso e fuma, o resultado é uma
sensação de satisfação, pois o cérebro está comunicando que “foi satisfeito seu requerimento, e o
corpo recebeu a nicotina”.
Como observamos nos fumantes, o cérebro manda sinais de satisfação, prazer. Mesmo que o corpo
esteja doente e precise parar de fumar, o cérebro somente vê a falta daquilo com o que ele foi
alimentado.
Agora vou a contar uma experiência pessoal. Quando jovem fiz um arroz e não coloquei sal, estava
horroroso e não o comi. Quando tinha uns 45 anos, eu senti uns desejos enormes de comer arroz,
era o cérebro me dizendo que precisava os nutrientes do arroz. Assim que fui para casa e preparei o
arroz, “estava delicioso”, e somente nesse momento, percebi que não tinha colocado sal. Mas como
o cérebro estava recebendo os nutrientes que faltavam para o corpo, ele estava dando-me o prazer,
sabor e satisfação.
O corpo se alimenta com a comida como um carro com a gasolina. Mas as papilas gustativas
definem muito pouco dos sabores, o que define o sabor como deliciosos ou não, é o cérebro, ele
determina o que você vai sentir na medida do que você se alimentou anteriormente e do que está
dando a ele como alimento neste momento. Mas você pensa! Assim que você não é o corpo. O
corpo é teu veículo para experiência a vida. Você é o que pensa, ou seja, a mente. A satisfação e o
sabor são coisas que o cérebro produz.
Quando você adquire o corpo, é para realizar ações, sendo que respirar já é uma ação. Mas mesmo
que o coração bata e a respiração sejam ações automáticas, você é quem realizará, direcionará as
ações que, por fim, perpetrará. E delas você obterá experiências que levarão a questionar, estudar e
buscar saber.
Depois que você estuda se transformará em uma pessoa que sabe sobre algo, e ao seguir estudando
e questionando será um sábio. Todo esse saber está saturado de pequenas partículas de consciência,
e de repente, como se fosse o próprio Deus, surge uma pecinha que completa esse saber,
completando o quebra cabeças, fazendo que esse saber se transforme em algo sublime, uma
partícula pura e completa de consciência. E isso acontece nessa mente que consegue compreender.
A mente é quem pensa, organiza e direciona a ação. Olhar corresponde ao corpo e Ver a Mente.
Olhar é um fator biológico. As pessoas são capazes de ver apenas o que é visível, sendo que
dependendo das circunstancias, não conseguem ver nem o que é visível.

Se olhamos alguns artigos, veremos que no primeiro, fala-se: “na primeira fase da morte, a pessoa
ainda pode experimentar alguma forma de consciência”, o que implica que a consciência não está
no cérebro, que ela surge de algum lugar, e esse lugar é a mente.
No segundo, determina-se com clareza que o que realmente somos é a mente. Pois quando
especifica: “50% dos voluntários que participaram desse estudo não notaram o gorila.” Foi que
ela, a mente, entendeu que isso não era relevante para aquilo que decidimos realizar, que era contar
as bolas. Se fosse o cérebro, saberia o número exato sem necessidade de prestar atenção.
Descobrem que a mente segue funcionando quando o corpo já não dá sinais de vida
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Uma vez que isso acontece, o sangue deixa de fluir para o cérebro, o que significa que a função
cerebral pára “quase que instantaneamente” e se perdem todos os reflexos regidos por seu caule.
Uma silenciosa epidemia de câncer se espalha entre homens
O córtex cerebral que é a chamada "parte pensante"- também diminui e as ondas cerebrais deixam
de ser visíveis em um monitor elétrico. Isto inicia uma reação em cadeia de processos celulares que
eventualmente resultam na morte do conjunto de células cerebrais, mas isso pode demorar horas
depois que o coração parou, afirma o pesquisador.
Sam Parnia diz que na primeira fase da morte, a pessoa ainda pode experimentar alguma forma de
consciência. Uma evidência disso são os casos em que, depois que o coração está parado e volte a
funcionar, os pacientes são capazes de descrever com precisão o que acontecia em sua volta nesses
momentos: os médicos e enfermeiros a trabalhar, as palavras que trocaram entre eles, etc. Trata-se
de histórias em seguida confirmadas pelo pessoal médico presente no local, que se surpreenderam
ao ouvir seus pacientes, que estavam tecnicamente mortos, podiam se lembrar de todos esses
detalhes………..
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 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.”

O filósofo Rouseau se errou quando disse, “Todo homem nasce bom”, mas acertaria se tivesse dito,
“todo homem nasce virgem”. Pois o cérebro é o intermediário, comunicador entre o nosso corpo, e
nosso verdadeiro eu, a mente, que como uma memória virgem, não é nada, até que as experiências
da vida sejam gravadas nela. A mente.
A MENTE E OS FATOS QUE NOS CONFORMAM
Nós somos a mente. Que não é matéria como o corpo, sendo parte da grande mente consciente,
criadora, que está por fora do universo. E por isso é que não podemos morrer, ela não é parte
deste universo, ela não se transforma, não está se desgastando.
A “Mente Absoluta de Toda Consciência”, envia mentes “formatadas” para criar este universo,
de forma que cada partícula dela, seja ela.
A “Mente Absoluta”, como suas partículas não tem tamanho, nem massa ou peso, ela é Pura
Consciência. E isso é o que nós somos.
O que muda você não é o mundo, e sim aquilo que você chega a compreender e aceitar desse
mundo.
Você é a mente, e somente através de você é que poderá conhecer a qualquer coisa. A mente não é o
corpo, assim que quando o corpo morre, ela não morre, fica onde está, onde sempre esteve.
A mente é alimentado por fatos e experiências, isso é o que a transforma, o que determina o que e
quem somos na vida. Ela não tem uma forma nem ocupa um espaço. É nela que ocorrem as
mudanças verdadeiras, onde individualmente separamos o que será verdadeiro, correto para nós.
Desde nossa eternidade iremos “nascer”, obter um corpo. Isso representa o “nascimento do
universo”, somente nesse momento fecundal é que surge o corpo, e também o meio onde ele
realizará suas experiências. O universo. A “morte do universo” ocorre quando morremos. No fim
do processo de meditação e compreensão, muitos como eu, olharão ao universo como uma ilusão,
“um sonho da “Mente Absoluta”.
Sendo que quando nascemos, o “nosso universo” é somente aquilo que vivenciamos dentro dele.
Podemos saber mas não conhecer, a imensidão do universo com suas galáxias, sois e planetas. Por
isso podemos definir que onde realizaremos nossas experiências, como sendo seu tamanho
ridiculamente diminuto frente a imensidão dele. Na verdade, para nós, o universo é o diminuto
mundo pessoal onde realizamos nossas experiências, aquilo que compartilhamos com outros.
Nós somos aquilo que experimentamos, melhor, aquilo que compreendemos dessas experiências.
Aquilo que afeta ao corpo, como o clima, são experiências puramente físicas, que são relativamente
fáceis de compreender e solucionar. Mas isso não é o que somos, nem o que realmente nos afeta.
Das experiências do corpo que mais nos afeta, são as dores, dor corresponde ao corpo e sofrimento
a mente. As dores são solucionadas facilmente pela medicina, mas o sofrimento é a dor na mente,
sendo que é o maior motor de crescimento.
Para solucionar o sofrimento, precisamos entender onde erramos. E para isso saber como nós fomos
construídos. Tudo que é verdadeiro, como as “notícias tais qual sucederam”, nunca trazem
sofrimento, sendo que são bases firmes para construir sem erro nosso eu.
O problema é que no mundo atual as armadilhas abundam. E “todas as notícias falsas ou
deformadas”, nos levam ao erro. E esses erros ao sofrimento. Se somamos muitos erros é gerada a
confusão, sendo muito difícil de solucionar. É como o alcoólatra que defende o álcool, parando
quando quer, terminam defendendo os criadores de tais notícias, condenando inocentes e
penetrando no inferno, que é aquele quarto onde não vemos nem portas ou janelas.
A pior das mentiras criadoras de fatos falsos são as religiões. Elas professam crenças não
comprováveis, gerando medo e criando ilusões. Sendo que muitas nem condizem o que pregam,
deformado a história e os fatos aos mesquinos interesses dos seus criadores. Como por exemplo, no

cristianismo, que surge aproximadamente no ano 400dc, escutei muitos expressar que o primeiro
papa foi o apóstolo Pedro. Sendo que de Pedo nem o pó existia e no princípio não eram chamados
de papa. Você pode conferir sobre as religiões no meu livro “Crítica as Religiões”, onde realizei um
estudo de como foram historicamente criadas. Pode encontrar em:
https://agbook.com.br/book/37601--Critica_as_Religioes
https://clubedeautores.com.br/livro/critica-as-religioes
https://www.jopeu.org/pdfs/pt0267.pdf
É assim que as religiões se transformam em uma grande armadilha para o homem, 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.
Eu olho isso com tristeza, pois elas prometem uma hipotética salvação, quando a verdadeira
salvação é estar fora delas. Todos os crentes estão em um inferno pessoal, muito difícil de sair, já
que geralmente são nossas mães e familiares que nos levam por esse caminho. E os laços de afeto
são laços de confiança difíceis de questionar. Devemos compreender que isso vem de mães para
mães a milhares de anos, por isso sugiro a leitura do livro “Crítica as Religiões”.
Outra das coisas que influenciam as pessoas a se criarem erradamente, são os conceitos que limitam
a compreensão. Das religiões surgem o conceito moral do bom ou mau, coisa que gera uma
limitação na capacidade de visão do indivíduo, e por conseguinte na sua compreensão.
O bem e o mal são criações humanas, muito usadas nas religiões. As coisas não são boas ou más,
elas simplesmente são.
De fato não somos BONS, pois também não somos MAUS. Uma pessoa é boa ou má, somente na
opinião dos outros e somos catalogados diferentemente por cada pessoa que conhecemos.
Ou seja, ser mau ou bom, na realidade, Não depende de nossas ações, depende realmente de como
os outros interpretam, de acordo ao seu juízo pessoal. A Verdade é que todos somos bons ou maus
de acordo ao momento e a ação que devamos realizar. Mas sempre o catalogar de bom ou mau é
feito pelos outros.
Nos 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”. E TAMBÉM. Que 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.
É necessário entender, que tudo o que vier, seja considerado bom ou mau, é experiência, e que
todas as experiências são necessárias para nossa própria realização.
As coisas que vem de fora, como notícias, filmes, leituras, TVs, etc., são coisas que você nunca
realmente experimentou diretamente. Deverá então acreditar ou não, sendo que muitas são
falsidades. Toda essa maranha de mentiras vai junto com muita informação camuflada nas verdades
científicas ou históricas, sendo que a história da humanidade está cheia de modificações e contos. O
que aceitamos disso, seja falso ou não, fará uma compreensão única, o que nós somos. A nossa
visão do mundo que nos rodeia.
Dessas informações cheias de falsidades, formam lições que são constantemente passadas através
da informação da mídia, pastores e seres parciais e limitados. Isso está dizendo como as pessoas
devem agir, e como deve atuar na vida para serem aceitos.
É assim que os seres humanos desenvolveram uma maneira definida de pensar e perceber a
informação, o que se torna a maneira aprendida, automática de ver o mundo. Por isso o ser humano

está em uma grande armadilha que os leva a incompreensão e demência, a uma prisão do senso
comum, que é imensamente cruel e irracional.
Vemos que o homem não reconhece a verdade, está preso na confusão, na ilusão, sem conseguir
avançar. 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 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 o pudessem fazer, matariam quem tentasse tirá-los
da caverna.
Mas o que o homem precisa é eliminar todas as mentiras, definir os fatos reais, que são a verdade
no mundo, para ver definindo o que realmente é para assim sair do inferno no qual está.
Vejamos algumas incoerências:
A maioria de ocidente são cristãos e passam a vida gritando: “Ame o seu próximo como a si
mesmo”. Mas defende o CAPITALISMO. Sendo que o capitalismo defende a corrupção,
roubalheira e imposição. Está claro que a democracia do mundo atual não existe, é somente um
circo criado para enganar a população.
Vejamos um artigo da Enciclopédia Wikipédia pelo grande defensor do capitalismo e
democracia:
“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 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.
Democracia?! Liberdade?! ”Onde está a escolha do povo!?” Por que a liberdade e a democracia não
quer o comunismo? Hoje os governantes têm critérios criminosos, os quais são denominados de
“opinião”. É somente, e no máximo, uma forma de escolha entre duas pessoas iguais que
governarão.
No entanto, o COMUNISMO é uma ideologia política e socioeconômica, que pretende promover o
estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e apátrida, baseada na
propriedade comum dos meios de produção. https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunismo
O inimigo natural dessa classe dominante que cria todas as falsidades, deformações e mentiras, é o
comunismo. Sendo por essa causa, que todos podem ver como os meios e a opinião pública
manipulada, ataca constantemente aos países comunistas ou a quem se atreva a promover.
Como então os cristãos não são comunistas?! E defendem o capitalismo em contra das
ensinanças do seu Jesus?!
Hoje as correntes da escravidão não são de ferro! A carga horária dos trabalhos e o baixo salário,
são alguns dos grandes problemas do ser humano. O ser humano fica sem tempo para se informar,
estudar, nem mesmo para mudar alguma coisa. Quando chega em casa acende a TV, nos
informativos, que são por tradições manipuladas e mentirosos. A TV é usada pelos poderosos como
primordial meio de manipulação. Temos um exemplo claro disso no golpe de estado que produziu o
impeachment de Dilma Rousseff, ou a prisão de Lula sem provas, onde a mídia induziu que o Lula
era ladrão, quando a verdadeira QUADRILHA ficou do lado de fora.
Também podemos incluir a história das torres gêmeas, acusando a Bin Laden, quando na realidade
foi uma operação conjunta da CIA com o MOZAD, transbordando de fatos que comprovam essa
afirmação. Aqui podemos ver o erro de acreditar que Bin Laden é uma pessoa desprezível e os
verdadeiros autores, que são NOSSOS ALGOZES santos protetores.
A pessoa absorve uma sugestão, uma ideia, entendendo que essa conclusão da mídia é sua. Acredita
ser a proprietária da ideia. Ela foi então sugestionada. Por consequência a reação inconsciente de
defesa da ideia são os sintomas automáticos, pois seus hábitos e costumes foram moldados para
assim nortear a sua vida.
Isso faz que o homem transite desesperadamente pela vida, defendendo ao próprio assassino.
Buscando nesse INFERNO INDUZIDO, com desespero, aquilo que tanto precisa, más que é
impossível encontrar ao defender o próprio carrasco da sua vida e da sua família
O UNIVERSO
Se compreendemos que todas as mudanças de crescimento, sabedoria e aprendizado ocorrem na
mente. Que o corpo não tem mudanças transcendentais e que o cérebro é somente um intermediário
entre a mente e o corpo para poder realizar ações produzindo experiencias. Sabemos que somos a
mente. Então passamos ao próximo passo, que é entender o mundo, o universo que é o meio que
permite a existência do nosso corpo.

Eu fui religioso até que estudei a história das religiões e escrevi o livro “Crítica as Religiões”.
Depois passei a estudar o ateísmo. Vi que eles são muito mais inteligentes que os religiosos, mas
encontrei dos problemas nisso. O primeiro é que a nada não existe no universo nem tem qualquer
parâmetro que nos permita nada, estaríamos em aceitar cegamente, parecido com os religiosos, mas
muito melhor, pois não está baseado em mentiras. O segundo a “Oração ao Deus desconhecido”, de
Friedrich Nietzsche (1844-1900), a qual me deu muito a pensar, e percebi a dúvida de muitos ateus
na hora da doença e/ou da morte.
De tudo isso, fiquei cansado e revoltado com o uso da palavra Deus, que parece não dizer nada, ser
o mesmo nada dos ateus, que cada um da o significado que quer para seus próprios interesses.
Assim que o atributo “Absoluto” poderá dar um melhor significado aquela palavra tão manuseada.
Digo isso porque ao falarmos do universo como um todo, estaremos entre os limites da ciência e a
filosofia.
Busco soluções, por isso questiono a ciência tradicional, especialmente nas suas teorias, onde
algumas são bastante ridículas, como a teoria do bigbang. Pois se determinamos o inicio do
universo por uma explosão, temos que nenhuma explosão ocorre sem causa. Disto temos que o
princípio do universo, seria em todo caso, a causa dessa explosão.
Outro questionamento, este muito mais complicado, é que na Teoria da Relatividade Geral, não
somente o espaço é modificado pelos corpos, mas o próprio espaço não existiria sem estes corpos.
Podemos dizer que é a matéria que cria o espaço, ou seja, se o espaço fosse esvaziado de toda a
matéria, ele próprio deixaria de existir. Quando nos referimos aqui a “espaço”, estamos nos
referindo ao amálgama de espaço-tempo de quatro dimensões: as três dimensões do espaço
ordinário acrescidas de uma dimensão temporal. Assim, não apenas o espaço desapareceria se o
Universo fosse esvaziado de toda a matéria, mas também o tempo. Isto foi especificado assim
quando Einstein conseguiu explicar a anomalia da órbita de Mercúrio com a geometria do espaçotempo quadridimensional.
É claro que se eliminamos o espaço o tempo deixa de existir. Mais claro, digo que se existisse o
espaço sem corpos, o tempo não existiria.
A questão aqui é que o tempo é levado como uma quarta dimensão. E não aceito isso, não
compreendo o tempo ocupando esse papel dimensional. Aceito uma quarte dimensão, ou as 10
dimensões da teoria das cordas, mas não o tempo, nem que essas dimensões das teorias das cordas,
de universos “IGUAIS” em paralelo. Acho muito divague para a ciência. Pois a matemática pode
dar lugar a respostas, más não determinar o que pode ser esta “quarta dimensão”. Sendo também
que a matemática por mais “exata” que seja, contém suas limitações e erros. Coisa que
comprovamos com o “Teorema da Incompletude de Gödel”. https://hypescience.com/os-limites-daciencia/
A relatividade do tempo é um fato. Na física de acordo com Albert Einstein, dentro da teoria da
relatividade, além de estabelecerem relações entre massa e a energia de um corpo, elas explicam
que tempo e espaço são relativos, dependendo do ponto de vista do observador. O passado, o
presente e o futuro existem, mas acontecem no mesmo momento sobre perspectivas diferentes.
Ou seja, para a física, intervalos de tempos para uma pessoa em altíssima velocidade, próxima à
velocidade da luz, transcorrem mais lentamente do que intervalos de tempo em relação à Terra. Isso
significa que uma hora para um observador na superfície da Terra, pode corresponder a alguns
minutos ou segundos para outro observador em alta velocidade. Isso é conhecido como dilatação do
tempo. E também está relacionada a outros fatores, como quanto maior a distância, maior é o desvio
do tempo, o que nos deixa dúvidas sobre a existência do universo como realidade, ou simplesmente
uma ilusão.
De fato, para o indivíduo, o tempo e o universo são somente uma ilusão transitória. Se observamos
o que sucede conosco em nosso interior, na nossa mente, perceberemos que quando estamos com
pressa, já seja para chegar, ou mesmo com dor e querendo que ela passe, notamos que o tempo
parece não passar nunca. Também, se estamos felizes, ocupados com coisas agradáveis, o tempo

passa rapidíssimo. Más é um fato que existe um cronometro criado pelos humanos, o relógio, que é
constante. E isto é pessoal, está afora da teoria da relatividade, pois nesse ponto para nós não existe
outro, somente nosso ser diretamente relacionado com a vivencia, nossa experiencia desse momento
especifico.
Vemos então que existe um tempo para o desgaste do universo, a física, e outro para a mente.
Então vemos claramente que a mente não segue em forma absoluta os parâmetros rígidos das leis
universais detetadas pela ciência, ou nossas crenças pessoais sobre o relógio constante e exato.
O tempo tem uma relação direta com o desgaste e as causas principio fim, criação transformação, e
por essa causa não pode ser uma dimensão. Assim estamos na pergunta “Como iniciou-se o
Universo?”
Entre tanto divague científico, vamos dar início a esse questionamento por outro ângulo. Vamos
iniciar pelo único lado real, o nosso corpo, pois o universo somente existe se estamos vivos..
Como é o nosso corpo? Como está constituído? Esta resposta está bem definida pela ciência
médica. Mas estará bem definida para outras ciências?
Vamos usar a lógica. Sabemos que nosso corpo está formado por células, as quais podemos
identificar como pequenos animais, pois elas se alimenta, defecam, proquiam e morrem. De acordo
com a medicina, as células que estavam no nosso corpo faz dez, anos estão mortas. Hoje nosso
corpo sobrevive com as filhas e netas daquelas células. Assim é o milagre da vida, até o apocalipse
desse corpo, a morte, onde todas morrerão sem excepção. Pensar assim nos dá medo, pois
perguntamos quando o universo inteiro desaparecerá. Mas é real, e serve como parâmetro.
Se observamos a grosso modo, onde nosso corpo está existindo, que é no nosso planeta. Somos
consciente que ele está rodeado de uma substância gazeosa, a atmosfera. E camada de ar é o que
permite ao corpo respirar, e pelo tanto existir. Ou seja, todos os animais, seres, estão unidos pelo
corpo atmosférico como um só corpo. O corpo do planeta terra. Pois, se retiramos essa atmosfera,
quem sobrevive? Tudo morre igual que o nosso corpo com suas células.
Assim temos o corpo de uma célula, e o que forma o nosso corpo, que ele, a sua vez, forma o corpo
do planeta terra. Onde podemos identificar o planeta terra com nosso corpo. E a ciência hoje
especifica que o vácuo absoluto não existe, que no espaço existem bactérias, como aquelas que
comem o alumínio da estação espacial internacional. Teremos então que cada planeta forma o corpo
de um sistema. Que cada sistema interestelar, forma o corpo de uma galaxia. Então por que duvidar
que cada galaxia forme o corpo universal. E que na realidade somente existe um corpo. O corpo
do universo.
Aqui entendemos a unidade de tudo num só corpo. Mas precisamos compreender que significa, dar
um sentido real e prático que possamos entender.
Tanto o nosso corpo, como o universo, é uma máquina química. Somos formados por moléculas,
como as de hidrogeno e oxigeno, as que formam as partículas como o h2o, da água, que forma a
maioria do corpo humano.
Ama aclaração, na área da química, uma partícula é o fragmento mais pequeno de matéria que
mantém as propriedades químicas de um corpo. Neste sentido, os átomos e as moléculas são
partículas. Tratando-se de uma partícula não formada por outras unidades mais pequenas, fala-se de
partícula elementar. Estas partículas constituem o elemento mais básico e primordial de uma
matéria. E moléculas, são um grupo de átomos, que se mantêm unidos e que não podem ser
separados sem afetar ou destruir as propriedades das substâncias.
Por essa razão as teorias da física sem o apoio de científicos da química, biologia e/ou outras partes
da ciência, tendem a não ser todo o correto que se esperaria.
Fazendo uso desse raciocínio, pode-se concluir que esses pequenos elementos estão presentes em
tudo o que existe no universo. Ou seja, todas as coisas são formadas basicamente por partículas.

E nesse ponto é que determinamos o surgimento do universo, pois tudo que conhecemos da inicio
de pequeno a maior, porque então seria diferente com o universo?
O outro questionamento é que nada se cria de si mesmo. Uma ameba divide-se, más uma é a mãe e
outra a filha, não se criou de si mesma. Por isso determinamos que o universo surge de algo ou
um lugar que está por fora dele, existe pois um lugar indeterminado por fora do espaço do
universo. E isso é um fato lógico.
Outro fator importante a ter em conta, que tanto nosso corpo como o universo ele muda a cada
instante, sendo o instante a menor partícula de tempo existente, impossível de determinar pelo
homem. Ou seja o universo muta a cada instante, fazendo que na relação do fator tempo, a verdade
filosófica, não exista. Pois nesse caso, verdade é aquilo que é, sem dois, eterna. Se existe
espiritualidade filosófica ou algo absoluto e eterno, esse algo estaria por fora do universo.
Temos que no universo, como no nosso corpo, o fator tempo é a morte. Ele destrói em forma
constante tudo no universo, desde seus princípios até seus fins. É logico e coerente deduzir que esse
mesmo fator afete ao universo como um todo.
Se usamos o nosso nascimento e fecundação, seria lógico deduzir que o universo surge igual ao
surgimento de um feto. A diferença é que o feto já tem o espaço e os dois complementos, óvulo e
espermatozoide, masculino e feminino ou positivo e negativo.
Cientistas têm décadas de trabalho dedicadas à busca por uma partícula denominada “bóson de
Higgs”, também conhecida como "partícula de Deus". Baseando-nos em tudo o que expressamos
até agora, e nesta informação da busca dentro da ciência, podemos determinar que, o universo é
criado desde fora. Que é criado não existe dúvidas, e a causa primaria, seria de acordo com
Einstein, “A Partícula de Deus”.
Sendo que o “bóson de Higgs” é considerado matéria como nosso corpo. Podemos fazer uma
relação com ele. Que a mente somos nós já falamos, mas podemos determinar que ela é a partícula
de deus que nos criou?
Ademais do antes expressado, agregamos este estudo científico
Bebês têm consciência já na vida intrauterina antes mesmo da vida física, vejamos: Estudos
recentes realizados por neurocientistas do Laboratoire de Sciences et Psycholinguistique em
Paris e da Universidade Técnica da Dinamarca, e publicados em abril deste ano pela revista
Science, apontam que os bebês têm consciência do mundo já a partir dos cinco meses de idade.
Entretanto, há os que defendam que a consciência do bebê está ativa muito antes disso. Pioneira
em estudos de psicologia pré-natal e perinatal, Wendy Anne McCarty, Ph.D, reúne em seu novo
livro, O Extraordinário Mundo Interior dos Bebês – Do Útero ao Berço, suas conclusões acerca
de um trabalho de 15 anos como terapeuta, educadora e pesquisadora para provar que os
humanos são seres sencientes muito antes da vida física, já na fase intrauterina.
Mesmo que só no término da gravidez, é que as áreas do cérebro responsáveis pela memória
começam a funcionar. O médico Eliezer Berenstein, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo,
acha que existe memória desde a concepção. “Mesmo antes que haja neurônios, as células devem
ter alguma maneira de registrar quimicamente o que lhes aconteceu”
O ultrassom também revelou, pelo movimento ocular, que o feto sonha. “Ele passa 16 horas por
dia dormindo e sonha durante 65% desse tempo”, diz o neurologista Rubens Reimão, especialista
em distúrbios do sono. O sonho é um momento de atividade intensa do cérebro.
Se entendemos que a “Partícula de Deus” que nos criou é a mente, deduzimos que a mente é a
“Partícula de Deus” que dará origem a partícula material primária “bóson de Higgs”. E aqui
devemos voltar a química.
A física especifica que a “partícula de Deus” uniria todas as partículas conhecidas da matéria
(férmions) e os transportadores das forças que agem sobre elas (bósons). De acordo com a teoria
que envolve o Bóson de Higgs, as partículas formam átomos e as forças agem sobre a matéria.
Isso somente pode ser explicado se entendemos a mente como criadora em de todos os átomos.

O difícil aqui, é o nosso conceito prefabricado que identifica cérebro com mente. Mas já
mostramos que o ser humano é a sua mente, que ela é criada por fatos e experiências. Mas
devemos entender que a mente não pertence a este universo de matéria, ela não pertence ao
corpo, é o corpo que pertence a mente.
Por essa causa é que o átomo tem uma mente. Igual que cada célula do nosso corpo tem uma mente,
que nós somos formados por milhões de seres com suas mentes. E o grande segredo! As mentes se
adaptam ao corpo no qual vão a experienciar uma existência, realizar um serviço para o
processo evolutivo do universo. Isto explica o câncer, como a revolução das células, e também o
bem que funcionam em conjunto, para que nós possamos realizar a nossa existência. Não confunda
cérebro com mente!
Tudo indica que um único mente-atmo da inicio a um processo que termina com o universo
incandescente, como uma única estrela. Nesse ponto o processo sim pode ocorrer como uma
explosão. Más se consideramos o espaço, temos que esse átomo ocupava um espaço como também
essa estrela. O espaço não se cria desde a explosão, pode-se ter expandido.
Aqui já temos algo parecido ao nosso universo na atualidade. Onde toda matéria está em
movimento, interno e externo. A velocidade é o fator desse movimento e com o desgaste da matéria,
sendo a energia matéria, temos o inicio e fim de cada coisa, o tempo surge para determinar a
existência de cada elemento. Temos então, o microcosmos e o macro cosmos, que com seus buracos
de minhoca nos faz pensar.
O QUE CRIOU O UNIVERSO?
Já temos nosso universo com suas partículas. E temos a partícula de Deus nos seus dois aspectos,
criador e criado, mente e corpo. Sabemos que o universo material está criado desde fora, a pergunta
é quem criou o universo?
Voltemos pois, ao quem sou eu. Eu sou a mente que têm um corpo e um meio para esse corpo. Ao
ser a mente, eu sou eterno. Meu corpo está dentro das leis do universo material, por isso ele deve
transformar-se, morrer. Mas a mente que eu sou não morre, pois ela está em um espaço fora do
universo material. Diríamos que ela está em um universo primário imaterial.
É costume que a ciência não de importância a filosofia, mesmo que a parte filosófica, seja de vital
importância para a humanidade. Hoje vemos que a filosofia religiosa enlouqueceu a humanidade,
que está destruindo a sociedade humana. Pois as religiões são falsas, incoerentes, e usadas por seres
“malfeitores”, para seus próprios fins de poder e riqueza, já seja pessoal ou institucional. Como a
igreja católica, com a sua absurda fortuna, pregando a caridade.
Mas das filosofias humanas, usaremos algumas coisas que nas religiões tem sentido confuso, e
daremos um sentido real. E sobretudo estaremos criando um sentido antirreligioso espiritual, sem
pastores. Pois todos temos mentes, e todos estamos ligados a Mente Absoluta, de onde surgem todas
as mentes.
Alma ou Atma. São duas palavras que expressam a mesma coisa, mas poucos me puderam dar uma
definição concreta. Elas significam um lugar inexistente, inexistente porque está fora do universo e
fora do universo não poderíamos dizer que existe um lugar, que implicaria espaço e tempo. Mas
depois desta explicação, poderemos nos referir a elas como lugar, já que os leitores compreenderão
o que é.
Alma ou Atma é o lugar fora do universo. O universo primário de onde surgirá este universo. Ela é
uma só para todos e todo o universo. Se alguém falar de sua alma, será o mesmo, estará falando de
um ponto inexistente da alma de onde você surgiu. Mas a alma é uma só para todos.

Lembram de quando falamos do sábio? Relembrando: O homem tem sua existência condicionada a
ação, se respira ele vive, se alimenta-se ele cresce, e ao crescer experimenta. A medida que o
homem experimenta vai acumulando experiências e informações, as quais vão transformam-se em
conhecimento. É quando ele passa a saber sobre algumas coisas. O conjunto dessas coisas vão
transformam-se em partículas, pedacinhos de sabedoria. Que depois disso, com o acumulo dessas
partículas e o aprofundamento na matéria, o homem passa a ser sábio, um quebra cabeças de pura
sabedoria foi criado na sua mente. Mas ele sabe que falta alguma coisa e segue buscando,
estudando. Em um dado momento ele percebe, vê quando uma última peça do quebra cabeças vai
encaixando, e mostrando a figura completa desse saber. É onde ele percebe a totalidade e
completude do saber que o deixam em êxtase.
O quebra-cabeça está completo e ele vê uma totalidade nova e cheia de “Absoluto” entendimento.
Ele adquiriu Consciência sobre seus estudos e essa Consciência permanecera sempre com ele.
De onde el adquiriu essa consciência? Da Consciência Absoluta, é claro. Sim essa é a conclusão.
Consciência Absoluta é mais que todo saber! É a capacidade de criar! E como na mente do homem,
de igual forma, acontece na suprema Mente Absoluta, de onde surgem todas as mentes. Ela está
ligada a todas as mentes existentes desde sempre. Ela é a “Consciência Absoluta”, ligada a todas as
partículas de consciência que existem, em todas as mentes.
Desses dois nomes, eu prefiro o de Consciência Absoluta, ela é compreensível para todo ser
humano, não gera a confusão da palavra Deus. Mas mantém todos os atributos que unem a todas as
filosofias. Capacidade criadora, já que consciência implica todo saber. Eternidade, pois não existe
tempo, nem espaço ou desgaste na atma. E todo o blá blá blá restante.
Somente para lembrar, na atma está a Consciência Suprema. Ela parece se dividir em partículas,
todas iguais; que são denominados de “Mente”. E para todas essas mentes não existem nem o
tempo, nem o espaço, elas são eternas. É desde esse universo primário ou atma, e das mentes que o
compõem, que se forma este universo tridimensional.
Quais são os atributos da nossa mente
Dizem as más línguas, que a Consciência Absoluta se dividiu em mínimos elementos, para que cada
um fosse ela mesma, tivessem todo o conhecimento pleno. Sendo essa a razão da vida e da
existência do universo.
A constituição das mentes, definitivamente não são de nenhuma matéria conhecida no universo,
mas sim podem ser um tipo desconhecido de matéria sutil e que pode ter a ver com o magnetismo.
Quando uma mente adquire um corpo, ao parecer, forma-se uma barreira que separa o inconsciente,
que é onde encontram-se gravadas as coisas importantes de existências já ocorridas, daquilo que é o
consciente. Se for um feto, é como um HD virgem, se for um velho estará repleto de experiências e
informações.
Um importante atributo da mente é que sonhamos. Disso temos duas coisas, a primeira é que sonhos
complexos, podem pertencer a outras existências. E a segunda é que o universo pode ser uma
ilusão, um sonho da Mente Absoluta. Mas também, os sonhos podem indicar a impossibilidade das
mentes de estarem 100% acordadas, afastadas do Ser Consciência que são, e/ou, muito
possivelmente tenham um dialogo com a Mente Mãe, pois muitas coisas ver sendo resolvidas ao
acordar, percebidas enquanto dormimos, mesmo inconscientes de ter sonhado. Coisa
importantíssima! Pois denota que não precisamos de outras pessoas. E assim os pastores, padres e
rabinos deverão ir a trabalhar como qualquer pessoa para sobreviver.
As mentes não tem tamanho, elas aumentam na consciência, e isso é o que os seres humanos
viemos fazer no mundo, ademais de realizar um serviço, como os outros seres, para a criação é
claro.
Interessantíssimo, é que todas as mentes são iguais. Ali não existe classe ou mandatários, todas são
simples servidores. Independente dos corpos que ocupem, a ilusão é que os faz se sentir mais que os

outros, ou alimentar o ego, em uma estúpida competência. Parece que nossa vida é longa? A mosca
que vive 24 horas, pensa a mesma coisa.

----------A CANÇÃO DA EXISTÊNCIA
A canção da existência está composta de seres, tanto para o pequenino, ou microcosmos, como para
o gigantismo, para fora, ou macrocosmos.
Todos os seres são iguais, não existe superior, inferior, maior ou menor. Pois os seres têm corpos,
mas não são os corpos.
Seres não tem tamanho, corpos sim.
Todos os seres adquirem corpos com a única função e meta de realizar um serviço mantendo o Ser
Supremo. O universo é o corpo do Ser Supremo e se maiores existirem, maiores universos também
existirão.
Saber, consciência pertence aos seres, corpos são burros e cérebros programados. Por isso todos os
seres se adaptam ao corpo adquirido para o serviço a ser realizado. Homens são diferentes de
mulheres, pois são complementos e coisas iguais não se complementam. O direito de homens e
mulheres não são iguais, pois o direito é adquirido de acordo ao serviço que o corpo prestara na
existência, mulheres cuidam dos seus ventres e homens providenciam sua proteção.
Os seres com corpos adquiridos são chamados de mentes. Mente é o ser sem medida, cérebro é
corpo com medida. Somente a mente pensa.
O ser está atado a mente desde o início do corpo até seu final. No final purga e a falsa realidade
desaparece, deixando somente a verdade. Verdade é o ser.
Deformados são os demônios. Deformações existem somente nas mentes. Animais, plantas e
minerais não conseguem se deformar, pois estão presos ao determinado. Deformados somente
podem ser homens ou mulheres, pois eles têm a decisão sobre a ação imediata, tem o mesmo livre
alvedrio que uma vaca atada a uma corda.
Entre os corpos, são considerados superiores aqueles que não precisam de outros, que são
independentes. Em ordem o superior são os minerais, seguido dos vegetais e logo os animais, os
mais inferiores são os humanos que dependem de tudo. E somente humanos são deformações
demoníacas levados pela ilusão e falsidade como as folhas ao vento para chegar a lugar nenhum.

