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PARTE  1

Prólogo

Este é o livro da verdade! Por isso explico que no 
princípio, foi  minha vontade escrever o livro. Pensava 
que sabia! Pobre coitado do Eu, eram umas porcarias. 
Com  o  tempo  fui  escrevendo  vários  livros, 
compreendendo  e  modificando.  Foi  quando  percebi, 
que  adquiri  bastante  conhecimento,  quando  olhando 
para  o  conhecimento  que  me  faltava  compreender, 
entendi a frase do grande filosofo grego, “Somente sei 
que não sei nada”. Faz algum tempo, em princípio, não 
percebi, que acordo com várias coisas importantes que 
agregar  no  livro,  explicações  e  comprovações.  Assim 
entendo, que o escritor, não sou realmente Eu. Parece 
que  sou  o  escriva,  de  uma  energia  Universal  que 
conversa  comigo,  no  sonho  profundo.  Aprendi  a  vir 
escrever, não bem acordo, para não deixar a névoa do 
esquecimento engrossar. Hoje não sei se o correto seria 
dizer, “sinto amor”, ou “sinto o amor passar através de 
mim”.
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Sou  a  cobaia!  A  visão  muda  com  a  consciência 
adquirida, como também nossos sentimentos ações e 
palavras.

Desvendei o problema existencial, descobrindo qual 
é  a  “Partícula  de  Deus”,  e  o  quebra  cabeça  da 
existência  ficou  completo,  com  tudo  casando  a 
perfeição. A verdade filosófica e também o mundo da 
verdade, ou mundo original, estando de acordo com a 
ciência.

Amo  a  ciência,  é  a  minha  base  para  tudo  que 
expresso, más, eu estudo levemente a todas para obter 
as  respostas.  Isto  é  uma  aclaração  muito  pertinente 
para que os leitores tenham em conta. Como também 
repudio as crenças religiosas, e evito ter achismos.

                            

 Conclusão desejável ao concluir a leitura

Lembro neste momento de uma ensinança do Mestre 
Sri Satya Sai Baba: “ Eu sou Deus, e você também é, a 
única diferença, é que eu sou consciente disso, e você 
ainda não”.

Disso penso em um exemplo que sempre uso: “Eu, e 
a  barata,  somos  a  mesma  coisa,  a  diferença  está 
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somente  nos  corpos”.  Assim,  pois,  percebo  que  “sou 
consciente disso, más a barata não”.

Com respeito ao sentimento da “Vontade de Deus”, 
percebo que durante muito tempo, somente a aceitava 
com um pé atrás. Más hoje consigo “saber”, que tudo e 
todos, viemos aqui a realizar um trabalho, um serviço. E 
sei  também,  que  fazer,  e  conseguir  fazê-lo  bem,  é 
conseguir a felicidade e plenitude na vida. É realizar o 
propósito  do  ser  indivíduo,  para  a  completude  e 
existência do ser Universo, ou totalidade. 
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Inicio
                                                                 
Nós, os humanos, criamos um mundo próprio sobre o 

mundo  original,  construído,  digamos,  construído  por 
Deus. O mundo verdadeiro original, é construído desde 
o  que  viria  a  ser,  a  parte  mais  simples,  menor  que 
possa ter existido, sendo o primeiro ser, o ser original.

Esse primeiro ser material, surge de sua base, que é 
“A Partícula de Deus”, uma base que devemos chamar 
de mente, é aquela que a filosofia chama de espírito.

Essa mente, que é parte da “Consciência Absoluta”, 
que  poderia  de  ser  chamada  de  grande  mente  da 
“Consciência  Total”,  ligada  a  todas  as  mentes  que 
supostamente dela se desprendem, tem em sí gravadas 
a  “Partícula  Original  de  Energia”,  com  todas  as 
instruções, para realizar as suas tarefas no Universo, e 
dessas gravações é que surge o impulso que dá origem 
ao  instinto.  O  Universo  tem  ali  seu  princípio,  ou 
surgimento.

As propriedades de transformações e mutações que 
podemos ver nas nossas diferentes ciências, tem ali as 
suas bases.
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Isso forma nela, partes, simples e complexas, que se 
separam,  adquirindo  cada  parte  nova,  diferente,  a 
própria  mente  e  diferenciando-se  da  primeira, 
produzindo em cada parte diferente um ser,  com sua 
própria  mente,  de  diferentes  gravações  nas  suas 
instruções, para servir o grande corpo do Universo.

Os seres menores, formam os corpos maiores, que a 
sua vez é  um ser  com sua própria  mente.  Como os 
corpos humanos são formados por, aproximadamente, 
trezentos trilhões de células, cada uma com sua própria 
mente.

Quando os humanos surgem, tem sua comunicação 
similar  aos  animais,  criada  das  suas  instruções 
gravadas  na  mente  primordial  humana.  Más  o  fator 
humano e animal, tem dentro de sí, a necessidade de 
compreender  tudo que  vivencía,  os  questionamentos, 
que dependerão de espécie a espécie. Os humanos se 
aprofundam na questão existencial, alguns desistem e 
tomam  soluções  pre  fabricadas,  as  religiões.  Outros, 
como eu, nunca vão a parar.

Acredito,  apesar  de  não  gostar  em  crenças  e 
achismos,  que  o  homem é  a  mutação  mais  atual,  a 
última. Que todas as mutações, tem o seu princípio na 
mente  que  eleva  a  consciência.  Por  isso  o  homem 
busca  tanto  o  conhecimento  e  a  sabedoria,  para 

José P. Cariboni Moreno - Jopeu



O Último Livro – Compreendendo a existência             10 

promover a próxima mutação. Que somente acontece 
através  da  consciência  na  mente.  Primeiramente  o 
corpo  se  mantém,  depois,  através  do  ‘DNA’  e 
companhia,  nesse  ponto,  as  mutações  físicas,  têm o 
seu princípio. 

Nesse ponto os humanos criam um mundo próprio, 
diferente do original, criado pela “Consciencia Absoluta”, 
ou Deus se preferir.

Criar  um  mundo  pelos  humanos,  é  a  ordem  da 
Consciência. Ou Deus, se preferir. Sendo o mandato da 
natureza, não existe nada de condenável nele. Mas!… 
Quando o humano cria o mundo, ele cria a nevoa da 
ilusão, ao perder a visão do mundo real original, criado 
pelo Criador. E passa a aceitar como mundo a nevoa da 
ilusão, que se bem é parecido com o mundo criado pelo 
humano, não é verdadeiro, nem real. O humano deve 
afirmar a visão do mundo criado pela Consciência,  e 
desde  essa  visão,  sem perder  nenhuma perspectiva, 
compreender o mundo humano e o real ao uníssono. 
Entendendo  que  o  mundo  criado  pelos  humanos, 
sempre será transitório. Mas, a visão do homem perdeu 
a base do mundo real, criado pelo criador.

Por  isso,  o  mundo  construído  pelo  homem,  tem a 
necessidade  de  diferenciar  o  que  vê,  criando,  dando 
nomes, para especificar a diferença entre os corpos de 
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cada parte, percebendo diferenças, e estudando cada 
coisa, e aprofundando a busca de compreender, criando 
a  ciência.  Assim é,  que  ele  chega  ao  átomo e  suas 
partes, desde corpos maiores.

Nesse ponto ele criou, uma linguagem, especificando 
cada coisa e construiu a ciência. 

Sendo que a linguagem, é a tentativa de transmitir 
algo compreendido, ou percebido por uma consciência, 
de  acordo  a  sua  compreensão,  a  outra,  de  diferente 
compreensão.  Fazendo  da  linguagem  a  ciência  da 
transmissão, que é muito mais que sons ou símbolos, 
ficando  isso  demostrado  cientificamente,  com  a 
existência de tantos idiomas diferentes. A transmissão 
ainda  tem  uma  parte  de  empatia,  com  os  sentidos, 
especialmente com a visão e o olfato.

É  assim,  que  com  a  ciência,  ele  cria  uma  falsa 
sensação  de  verdades,  naquilo  que  ele  parece 
comprovar, dando a tudo o conceito da verdade que ele 
pensa  ter  comprovado.  Mesmo  que  muitas 
comprovações  sejam  determinadas  verdadeiras,  em 
realidade,  são  limitadas,  são  somente  comprovações 
em uma parte  de  um todo  maior  com muitas  coisas 
diferentes,  e lugares de diferentes formas,  nas quais, 
essas  comprovações  não  seriam  válidas.  Como 
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também!  Existem  limitações  e  possíveis  erros  na 
ciência,  que  a  medida  que  nossa  ciência  avança, 
algumas coisas passam a ser superadas, erros. Más, 
ele tem uma sensação de que de fato isso é a verdade 
em todo o Universo, com os diferentes aspectos, dentro 
de tamanha imensidão.

Nesse ponto o humano se perdeu, afastando-se do 
mundo  verdadeiro.  Ele  dá  por  verdadeiro  ao  mundo 
criado por ele. Cheio de partes, com nomes específicos. 
Ele  diz  em  forma  genérica,  que  o  mundo  está 
constituído  por  matéria,  o  mundo  mineral,  vegetais  e 
animais. Dando a si mesmo uma importância totalmente 
desproporcionada e inexistente, pensando ser superior, 
quando, na verdade, é somente diferente.

Más  é  bom  saber  algumas  coisas  pequenas  e 
científicas, como: É verdade que existem animais que 
se transformam em pedra?

“Esse fenômeno ocorre no lago Natron por conta do 
alto grau de alcalinidade da água – o “Ph” fica entre 9 e 
10,5, e isso faz com que os animais fiquem petrificados 
eternamente.  Alguns  deles  foram  registrados  pelo 
fotógrafo Nick Brandt em um livro intitulado Across the 
Ravaged Land(algo como, Por Toda a Terra Devastada). 
As aves e morcegos tocam o lago acidentalmente, por 
conta do reflexo da luz que faz com que os animais se 
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confundam e caiam dentro do Natron. Esses animais, 
permanecendo  na  água,  são  calcificados  e  ficam 
perfeitamente preservados à medida que seus corpos 
secam.”                  

O mundo verdadeiro, o Universo, está formado por 
seres.  Ele  tem  início,  dentro  do  estudo  da  ciência 
química, não da física. Nesse ponto a ciência perdeu a 
forma costumeira de dar respostas. Sendo necessário a 
aparição  dos  pareceres,  para  dar  respostas.  É  o 
surgimento das teorias científicas e religiões. Religiões 
falsas, pois, são baseadas em pareceres e crenças.

Para  chegar  a  uma teoria  com as  bases corretas, 
respondendo as nossas perguntas sobre a existência. O 
quem somos? Que fazemos aqui? Que é o Universo? 
Quem o fez, ou como nasceu? De onde surgiu? Temos 
que ver o mundo verdadeiro, e não aquele que criamos.

Sendo que o início, é o surgimento de tudo, desde o 
menor ser existente,  a mente com o necessário para 
ser,  e  o  corpo,  com o necessário  para agir.  De esse 
ponto  se  dá  início  as  mutações  e  evoluções.  Se  o 
homem  pretender  colocar  categorias  de  importância, 
esse ser, seria o ser mais importante. E depois, cada 
ser  que  não  precise  de  ninguém  para  ser,  seria  a 
progressão em importância, e devemos ter em conta, 
que animais, como nós humanos, precisamos para ser, 
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existir,  de  todos  os  outros  seres  que  existem.  E  as 
coisas também são seres.

A  diferença  entre  o  animal  humano  dos  demais 
animais,  é  a  capacidade  humana  de  criar  coisas, 
formadas  das  bases  já  criadas  pela  Consciência 
Absoluta  ou  Deus.  Sendo  que  cada  coisa  é  um ser, 
formado  por  seres  infinitamente  diminutos,  que 
manipulamos instintivamente, para criar  esses objetos 
maiores.  Cada  objeto  é  uma  obra  humana,  é  o 
surgimento da arte, o abstrato da criação humana.

Da  mesma  forma  que  na  programação 
computacional,  que  desde  um  programa,  usa  a 
tecnologia reversa, o humano também pode usar, o seu 
Universo  e  conhecimento,  fazendo  uma  tecnologia 
reversa  do  Corpo  Universo.  A dificuldade  maior,  tem 
sido,  que  cada  humano,  sendo  um  ser,  tem  um 
Universo pessoal diferente, precisando se compreender, 
coisa muito difícil para ele, com as suas tendências de 
olhar para fora, acreditando saber de dentro de si.
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O homem cria um mundo dentro do mundo.

Primeiro, clarificando: 
Quando  os  humanos  criam  o  mundo  e  a  ciência, 

dividem o corpo humano em órgãos e tecidos, más, a 
realidade é que esse corpo é indivisível, um só corpo. 
Pois, quando uma doença ataca, afeta todos os órgãos 
em maior ou menor medida. 

As  doenças  mais  comuns,  são  causadas  por  uma 
sociedade humana incapaz de enxergar. A ansiedade e 
pressão alta, como algumas outras, tem suas raízes no 
modo  de  vida  exigido  pela  sociedade.  Os  animais 
acordam para  viver,  más,  os  humanos acordam para 
trabalhar, escravizados cada vez mais. Se observamos, 
que oito horas de trabalho, agregando um mínimo de 
quatro  horas  entre  ir  e  vir,  mais  oito  horas  de  sono, 
ficam somente quatro horas, para questionar, observar, 
fazer e alimentar-se, tomar banho e fazer o asseio do 
corpo, e também, viver como merece qualquer animal. 
É nos nossos corpos, somos animais. 

A doença da ansiedade, agrava a hipertensão, Se a 
elas se agregam doenças renais e/ou urinárias, teremos 
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uma grande  possibilidade  de  embolia  cerebral,  como 
também uma morte súbita, produzida por infarte. 
  As  confusões  se  agravam  com  os  agregados  e 
mesclas de situações do mundo real criado, modificadas 
e  inventadas  transformando  esse  mundo  em  uma 
fantasia dos humanos.

Isso  faz  do  mundo  um  imenso  manicômio,  onde 
somente  existe  uma sociedade  humana  mentalmente 
doente,  diferenciando  o  seu  grau,  de  indivíduo  para 
indivíduo.  Na  verdade,  em  ambos  mundos,  cada 
indivíduo é único, mesmo entre gêmeos. 

O Universo é criado por seres de diferentes formas, 
mas, o homem dá nomes para diferenciar as diferentes 
formas. Quando o Universo tem uma base idêntica e 
igual, de tudo e todos, cada corpo do universo é único.

As mentes são essa base, e tudo e todos temos uma 
mente,  adaptada  ao  corpo  com  todas  as  ordens  do 
trabalho,  serviço  que  vieram  prestar  neste  Universo. 
Para sua manutenção e existência.

Por  outro lado,  o  humano toma a si  mesmo como 
referência, de forma que cria uma existência que não é 
a verdadeira. O homem pensa que vida tem os animais 
e vegetais, mas, não aceita isso das pedras, ou mundo 
mineral.  Quando  vida,  é  a  existência,  e  tudo  no 
Universo  existe.  A  confusão  se  agudiza  quando 
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especifica  a  vida  com  os  diferentes  corpos,  e  não 
percebe  a  morte  constante  dentro  dos  corpos  que 
seguem existindo.  No corpo humano temos trezentos 
trilhões de células, que são seres, e a vida delas é de 
menor  duração,  assim  que  ao  passar  10  anos, 
praticamente todas as células que formavam o corpo 
nessa época, já morreram. Más, estamos vivos, nosso 
eu,  ainda  existe,  apesar  de  todas  as  partes  que  o 
compunham antes, estarem mortas.

Como  a  mente  é  o  que  cada  partícula  tem  de 
verdade na existência, pois, a mente não morre, e os 
resultados  das  experiências  vividas,  sempre  estarão 
presentes  nela,  mesmo que  estejam adormecidas  no 
inconsciente.  Cada  mente  transita  pelas  existências 
ocupando  diferentes  corpos,  experimentando  o 
diferente sentir de cada corpo em particular.           

Mostrando  uma  deformação  bem  visível,  entre  as 
diferentes ciências. A diferença na ciência médica, que 
está  totalmente  baseada  na  fisiologia,  pertence 
inalteravelmente  ao  mundo  real  humano.  Más,  a 
psicologia, que toma como base a esse mundo criado 
pelos humanos, não conseguindo assim o seu objetivo, 
de  explicar  a  pessoa,  os  seus  problemas,  que 
basicamente,  são  a  incompreensão  entre  o  mundo 
criado  pelos  humanos,  em  contradição  com  aquele 
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mundo, que foi  verdadeiramente criado, por Deus, se 
assim preferir especificar a um criador.

Na psicologia, temos os aportes de “Sigmund Freud”, 
no campo da líbido e o sistema sexual, relacionado a 
confusão  da  excitação,  vulgarmente  denominada 
excitação,  a  vulgarmente  denominada  tesão,  com  o 
sentimento  de  amor.  Também  temos  a  “Carl  Gustav 
Jung”, tratando de explicar as relações do determinado 
e chamado de espírito pela humanidade. Más, que para 
mim, eu chamo de mente. Pois, o nome espírito deixa 
uma nuvem de incompreensão, e vazio para ser usado 
na psicologia passível de dar resultados. Depois temos 
o aporte de “Alfred Adler”, onde mostra os resultados do 
mundo  humano  de  competitividade,  dando  incio  ao 
sentimento,  ou  complexo  se  assim  preferir,  sobre  o 
sentimento  de  superioridade  ou  inferioridade  do 
indivíduo. Onde podemos individualizar no grupo adepto 
ao futebol perfeitamente.

A psicologia têm muitas criações humanas com erros 
fundamentais,  o  que  produz  que  seja  uma  ciência 
ineficaz nos seus resultados. Varias situações criadas, 
parecem  ser  um  brinquedo  de  regras  sem  sentido, 
como são as experiências, onde especificam o humano 
diferente  do  cachorro  como  animal.  Aqui  falta  muito 
sobre  o  entendimento  do  mundo  verdadeiro,  e  tem 
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excesso dos conceitos do mundo criado pelo homem. 
Animal é animal! As diferenças não estão somente nas 
espécies,  mas  referente  ao  ser  humano,  mulheres  e 
homens  são  diferentes,  pois  a  função  dos  corpos 
específicos  é  diferente.  Não  existe  igualdade  entre 
homens e mulheres,  somos diferentes,  e o homem é 
criado pela natureza com a força física superior,  e  a 
mulher com a força de atração do seu corpo e o instinto 
feminino.  Se  um  homem  pequeno  provoca  e  falta  o 
respeito  de  outro  fisicamente  menor,  como  hoje  o 
feminismo  promove  no  enfrentamento,  que  é  um 
enfrentamento  baseado  no  mundo  criado  pelos 
humanos,  pergunto:  “Que  pensam  que  sucederia  ao 
homem provocador de menor força física?”. A solução 
das  agressões  e  assassinatos  de  mulheres,  está  no 
comportamento deformado pelo feminismo. 

Feminismo fez as mulheres perderem seus direitos. 
As mulheres e homens não têm direitos iguais! Elas têm 
muito mais direitos que os homens. Os direitos estão 
diretamente relacionados aos corpos, é a mulher veio 
fundamentalmente para ser mãe, é claro que ter ou não 
ter  filhos,  é  uma  escolha  dela,  más,  é  conveniente 
respeitar ao homem e não fazer isso por conta própria 
por nenhum motivo. Como a mulher veio para ser mãe, 
os humanos, precisamos de educação durante muitos 
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anos,  especialmente,  porque  sabemos que criaremos 
um mundo diferente do mundo criado pelo criador, se 
assim o desejar interpretar. Assim, que elas tem direito 
a  trabalhar  em  suas  casas,  sendo  o  trabalho 
fundamental  a educação e cuidado do seu filho, sem 
esquecer o seu marido. Pois, o filho somente está ali 
graças ao marido.  Existe  no ‘DNA’,  uma necessidade 
específica de aprendizado, que somente pais e mães 
podem dar, e ambos não somente são necessários para 
isso, como também ambos tem o mesmo direito sobre a 
educação do filho. Em caso de separação, seria melhor, 
que esses filhos fossem educados pelo estado.

Para dar soluções reais, a psicologia deve ter muito 
presente os dois mundos, o real criado pelo criador, que 
explico em meus livros, e as diferenças com o mundo 
criado pelo homem. Qual seria a ação que pertence ao 
mundo real, e qual não? “Estou na cama, deitado, com 
meu amigo gato ao lado, vendo televisão para distrair, 
nada importante.  Olho ao gato,  faço carinhos e sinto 
seu  ronronar,  percebo  que  a  televisão  segue  com a 
programação, mas, sigo preferindo sentir o amor com o 
gato amigo.

Por outro lado, deixar de lado o afeto ao amigo gato, 
para me distrair, com nada importante, considerei uma 
perda de tempo.”
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Pensemos, as respostas catedráticas da psicologia, 
tendo em conta, como é a realidade, somente o mundo 
criado pelos humanos, quais são seus logos, respeito a 
seus  objetivos?  Realmente  existe  algo  errado,  pois 
praticamente não são visíveis tais logros.

A psicologia,  esta  também  cheia  de  teorias,  onde 
muitas,  vão  à  contramão  da  compreensão.  Como 
exemplo, mostrarei na “teoria psicanalítica de Lacan, da 
constituição  da  subjetividade”:  “Subjetividade  é  o 
atributo que faz o sujeito ser sujeito, e não um objeto 
como  uma  mesa,  uma  maçã,  ou  um  cachorro 
(Presumindo que cachorro não é gente, ok, amantes de 
caninos?).”

Para mim, isto mostraria  um mundo sem atributos, 
onde  seria  impossível  a  existência  de  um  humano. 
Nada pode existir sem seu entorno, e cada coisa existe 
e  tem  vida  a  causa  do  seu  entorno.  As  doenças  e 
desequilíbrios  mentais  são  produzidos  pela  falta  de 
compreensão sobre todo o entorno em relação a si. Se 
bem a ciência tenha a necessidade de dividir para se 
aprofundar e comprovar,  especialmente na psicologia, 
não se pode separar,  o  indivíduo do seu entorno,  ou 
universo pessoal se assim preferir expressar. 

O  humano  a  diferença  dos  animais,  tem  mais 
capacidade  de  aprofundar  e  buscar  respostas,  os 
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desequilíbrios são o resultado de não compreender e 
aceitar o entorno, o não conseguir viver, em diferentes 
graus com ele.

No mundo, dizem que erros dos psicólogos, são pela 
diferente  capacidade  dos  profissionais,  más,  eu 
discordo  um  pouquinho.  Se  fosse  assim  existiriam 
poucos profissionais incapazes, obteríamos logros que 
não vemos. O problema é mesmo a falta de visão do 
mundo criado pelo criador, onde perdemos a percepção 
do que é real, com aquele mundo que “nós” criamos, e 
das capacidades negativas que muitas dessas criações 
têm para a humanidade, e a vida dos humanos.

Neuróticos e/ou escapistas.

Muitas  doenças  psiquiátricas,  ou  psicológicas,  são 
causadas  por  inadaptação  ao  mundo  criado  pelo 
homem, a própria sociedade humana.

Essa inadaptação é causada por duas fontes, uma é 
que  o  mundo  capitalista  exige  a  perda  de  valores 
intrínsecos ao ser humano, e a segunda é a falta do 
necessário  para  essa  pessoa  se  desarrolhar.  Pois,  o 
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dinheiro se transformou em, uma espécie de corrente, 
para escravizar a humanidade.

O real, é que todos eles sofrem internamente, sem 
saber  como  solucionar.  A dor  física  tem  como  obter 
solução,  e  anestésicos  fortes  diminuem  a  dor  da 
neurose,  assim  como  os  alteradores  de  consciência, 
como  o  álcool  e  a  maconha,  ambos  com  forte  uso 
medicinal.

O  mundo  real  comparativo  no  sentido  animal,  é 
populado pelos animais em geral, mas os humanos têm 
uma confusão,  ele  dá por real,  a sociedade humana, 
que difere  em muitos  aspectos,  com o mundo criado 
pelo  criador,  e  algumas  pessoas  não  conseguem se 
adaptar, especialmente no mundo capitalista.

Sou  de  ideologia  comunista.  Mesmo  assim  vejo 
algumas  inconsistências  entre  aquilo  que  o  indivíduo 
necessita,  pois,  a  necessidade  dos  indivíduos  é 
diferente para cada um.

Isso é muito importante ser estudado no comunismo, 
pois,  a  base  do  comunismo  é:  “Dai  a  cada  um  de 
acordo a suas necessidades e receba de cada um, o 
que  ele  possa  aportar”.  Eu  pessoalmente  acho  isso 
perfeito em todos os aspectos. Como vivi minha vida na 
sociedade  capitalista,  vejo  ela  como  um  ninho  de 
ladrões,  corruptos  carentes  de  valores,  que  somente 
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buscam  o  domínio  sobre  as  demais  pessoas,  e  a 
riqueza para obter esses fins.

Muitas  pessoas,  para  sobreviver  neste  mundo  da 
sociedade humana, descarta os valores intrínsecos do 
ser humanos, lançando-se a uma guerra sem fim. Sem 
esses valores, ninguém conseguira chegar a meta do 
ser humano, nem a felicidade e paz necessária.

Essa é a causa da neurose e inadaptação humana, e 
também  a  consequência  do  escapismo,  sendo  uma 
solução  paliativa,  aprofundando  o  problema  do 
indivíduo. O suicídio é o desespero e incompreensão da 
existência. Uma grande parte da solução dos suicidas, 
está em poder ver a unidade do mundo e o Universo 
como um só corpo, saber que seu próprio corpo é um 
mundo, e com a sua morte, trezentos trilhões de seres 
inocentes,  também  serão  levados  ao  final  de  sua 
existência,  com essa ação  de  suicidar-se.  Seres que 
cumprem perfeitamente, sem erros, aquilo para o qual 
vieram aqui. Que é a manter esse corpo humano. Não 
por repetido, deixa de ser importante, gatos, cachorros, 
baratas,  etc,  são  somente  nomes  dados  no  mundo 
humano, para diferenciar os diferentes tipos, de seres 
existentes.  Acho  interessante  o  meu  pensamento  de 
comparar  as  baratas,  conosco  os  humanos.  Vejo  a 
barata, andar de la para cá, mudando de direção, como 
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que sem razão. Também percebo essa similaridade nos 
seres humanos inconsistentes, que somente acreditam 
que  o  mundo  criado  pelos  humanos  é  verdadeiro,  o 
único que existe. Grande erro!

Parece tão simples!  Pois é!  Somente parece,  pois, 
isso deveria ser ensinado pelos pais na educação da 
criança.  Más,  isso  foi  perdido  com  a  barbárie  das 
crenças impostas por seres carentes de valores, como 
ocorreu nos mil anos de inquisição, onde o terror tomou 
conta da humanidade.

Os  que  devem  comandar  a  humanidade  e  o 
comunismo, são os seres capazes, e não os escolhidos 
como um produto  de  propaganda.  Os  capazes estão 
carentes  de  desejos,  exceto  el  desejo  de  dar  seu 
melhor na sociedade em que vive.

A ciência da psiquiatria, tem um aporte excelente nos 
seus estudos e comprovações, sobre o cérebro, fluidos 
e partes correspondentes as sensações. Más, eu diria 
que o que determinam de doenças mentais, não é a sua 
área.  A psiquiatria  é  uma  especialização  do  cérebro, 
dentro  da  especialização  neurologia.  A  mistura  de 
mente com cérebro, é um dos erros do mundo criado 
pelos humanos, está dentro das teorias unicista, que sei 
ser equivocada, e a que dá a dualidade entre cérebro e 
mente, que é onde estou afirmado.
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Também no caso da psiquiatria,  se observamos os 
logros  obtidos  nos  pacientes  que  não  tem  nenhuma 
alteração  fisiológica  comprovada,  vemos  que  são 
praticamente nulos. Nesse caso não somente é a falta 
de  visão  dos  mundos,  más,  também,  o  erro  do 
pensamento  unicista,  tomando  a  mente  e  o  cérebro 
como uma coisa única.

Tanto na psicologia, como na psiquiatria, deveríamos 
apreender  a  definir  o  que  é  “normal”,  e  deixar  bem, 
claramente,  as  diferenças  com aquilo  que  é  comum. 
Pelo  geral,  aquilo  que  é  o  comum,  não  é  o  que  é 
normal.

Poderíamos  dizer  que  é  normal  que  o  humano 
busque a  harmonia,  paz  e  satisfação,  sendo feliz  ao 
colaborar na felicidade dos outros. Más sabemos que 
apesar  de  ser  comum hoje  em dia,  não é normal,  a 
conduta dos adeptos ao futebol, e muito menos que a 
sociedade promova isso.  Um jogo, como uma pelada 
realizada por você, pode sim ser considerada normal. 
Más,  o  fato  de  você  ver  outros  jogar,  tomar  partido, 
deixando que a competitividade, altere seu estado de 
ânimo e ofusque as ações que você faz, não é normal. 
Por isso vemos as agressões e mortes após os partidos 
de  futebol,  coisa  totalmente  sem  sentido  para  a 
existência de um humano.
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Normal é o macaco imitar, e também é normal o ser 
humano  fazer  o  mesmo,  más  o  humano  gosta  de 
fofocar e falar da vida dos outros e o macaco não. O 
que será normal?

Também  temos  as  FALSAS  CIÊNCIAS,  como  as 
denominadas, ciência política, ciência jurídica, etc, que 
são  baseadas  unicamente,  nas  criações,  das 
modificações  que  o  homem  realiza  sobre  o  mundo 
natural,  sem ter  nenhuma conexão de realidade com 
ele.  Supostamente,  para  o  benefício  da  sociedade 
humana,  mas  o  que  faz  realmente,  é  modificar  seu 
modo de ver, aquela realidade da natureza e o cosmos, 
na  sua  essência.  Já  que  essa  realidade  do  mundo 
criado  pelo  criador,  vem a  ser  a  natural,  verdadeira, 
surgida naturalmente por forças criadoras. A realidade 
do  mundo  criado  pelo  homem,  está  cheio  de  forças 
desconhecidas,  produzidas  pelo  mundo  verdadeiro, 
contra-arrestando  as  crenças  de  verdade  do  mundo 
ilusório, aquele criado pelos humanos.

Para usar é saber tudo exato, precisamos ser muito 
conscientes das diferenças entre o mundo real criado e 
o  que  criamos  nós  os  humanos  ao  formar  uma 
sociedade.

Sendo  que  essas  formas  desconhecidas,  se 
transformam  na  maior  deformação  da  realidade 
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humana, no vírus da demência. Pois,  o homem dá a 
essas  forças  o  nome  de  Deus,  usando  essa 
interpretação,  como  curinga,  para  obter  o  logro  dos 
seus desejos egoístas e impôr a sua vontade sobre os 
demais.

É  assim que surgem as  crenças,  que originam as 
religiões e falsidades, como aquelas:  “somos o povo 
escolhido”,  ou  “somos  uma  raça  superior”.  Assim 
surgem as  grandes  diferenças,  que  fazem dos  ricos, 
algo  diferente,  deixando de ser  humanos,  adoecendo 
seu  coração,  e  com  razões  inexistentes  deformando 
sua mente.

É importante notar que a história da humanidade é 
uma  ciência  importante,  que  foi  modificada,  sendo 
destrutiva  em  muitos  aspectos,  ao  formar  etiquetas 
destrutivas falsas. Por exemplo, se formos a história da 
medicina, observaremos varias coisas:

Primeiro,  que  os  primeiros  médicos  eram  os 
curandeiros. Eles usavam tanto a espiritualidade como 
as  plantas.  Foram  também  os  primeiros  químicos, 
depois vieram os alquimistas. Esses curandeiros foram 
as origens da biologia, química, medicina e frente a falta 
de  respostas  materiais,  os  primeiros  espiritualistas. 
Depois,  alguém  criou  as  religiões  desde  suas 
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percepções interiores, as verdades comprovadas pelas 
experiências, as suposições e crenças.

Segundo,  que  esses  curandeiros  foram  culpados 
pelos acontecimentos. Aqui  podemos ver que a culpa 
não é gerada pelas nossas ações somente, más que 
essas ações fazem que os outros culpem. Na verdade, 
foram coisas inevitáveis como a morte, ou a ignorância, 
más nunca a intencionalidade. Isso ao passar dos anos, 
trouxe  um  choque  entre  civilizações,  os  primeiros 
investigadores da medicina, e os erros dos curandeiros, 
produzindo, o que talvez fosse a primeira ETIQUETA. A 
qual  expressava  desprezo,  baseada  nos  erros  dos 
curandeiros.  Até  hoje  a  morte  é  inevitável,  como 
também  os  médicos  erram,  pois,  são  humanos.  E 
humanos  viemos  a  errar,  sendo  o  erro  comum  nos 
humanos, necessário para a adquisição de experiência 
e  conhecimento,  para  realizar  a  meta  de  adquirir 
consciência.

Outras  ETIQUETAS,  foram feitas  intencionalmente, 
por  pessoas  maliciosas,  como  a  denominação 
NAZISTA, que se bem como todas as coisas, tem muito 
de negativo, a etiqueta não condiz com a verdade. De 
isso  também podemos notar  a  diferença  histórica  da 
veracidade de fatos do mundo criado pelos humanos. 
Em um momento o nacionalismo, que tem suas bases 
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no capitalismo, parece ser o caminho. Más, o humano 
já visualizou o futuro e luta por ele, que é o comunismo. 
Más entenda! Também fizeram uma etiqueta falsa para 
a palavra COMUNISTA.

Terceiro,  que  existe  uma  luta  constante,  entre  o 
aceito  pela sociedade,  inclusive a ciência,  e  o futuro, 
que são as novas comprovações realizadas por seres 
humanos, que mesmo, sendo desprezadas, devem ser 
afirmadas em constante descredito de umas e outras.

Quarto! A história, com os fatos tal qual sucederam, 
são  a  base,  as  experiências  e  comprovações  já 
acontecidas na humanidade. Se conseguimos por ela o 
mais  perto  dessa  realidade  de  acontecimentos, 
eliminando as deformações e pareceres, história sera 
uma  das  mais  importantes  ciências  da  humanidade. 
Sera  a  base científica  para  a  compreensão  dos  dois 
mundos, o real criado pelo criador, e o humano criado 
pelos humanos.

Quinto!  O  mundo  criado  antes  do  surgimento  dos 
humanos  é  o  verdadeiro.  O  mundo  criado  pelos 
humanos  é  comparado  a  uma  casa  de  tijolos  ou 
madeira,  uma adaptação que beneficia principalmente 
aos  humanos.  Hoje  beneficia  praticamente  e 
unicamente  aos  humanos,  o  futuro,  é  conseguir  o 
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equilíbrio,  beneficiando  a  todos  os  seres  e  reinos 
existentes.

O  RESPEITO!  É  a  base  de  todos  os  valores  e 
situações da vida.

Dentro  do  mundo  criado  pelo  humano,  temos  a 
ilusão.  Que  é  a  ilusão?  Se  nos  aprofundamos  para 
entender  a  comunicação  humana,  e  observamos  a 
comunicação  dos  diferentes  animais,  ademais  de 
perceber que o homem cria um mundo unicamente para 
os seres humanos. O resultado, é que nada é o que 
parece no Universo.

O  Universo  Verdadeiro,  tal  qual  é,  não  pode  ser 
percebido como ele é, pelo ser humano. Nele tudo tem 
comunicação, tudo e todos tem o seu idioma e o seu 
som. Más, por exemplo, a nossa audição é limitada, e 
os sons no Universo são de gamas muito mais altas e 
baixas,  daquilo  que  nossa  audição  humana  pode 
perceber. Por isso na compreensão humana, o Universo 
é  limitado,  nada  é,  na  Verdade,  como  ser  humano 
percebe.  Desta  forma,  aquilo  que  o  humano  diz  ser 
Verdade, é geralmente, unicamente a sua Realidade, de 
aquilo que ele pode perceber deste Universo. O que ele 
percebe é o que ele diz ser. Más, a realidade do que é, 
surpreende somente pensando nela.
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Como  consequência,  o  mundo  criado  pelos 
humanos, não permite a sua realização e harmonia no 
meio  do  qual  forma  parte,  alterando  e  impedindo 
também  a  harmonia  dos  outros  seres  que  existem. 
Porque ocorre no “Central Park”, de New York, que os 
pássaros ataquem os humanos? Porque surgiram, as 
mal denominadas, “abelhas assassinas”?

Para  o  homem perceber  a  Verdade,  deverá  poder 
compreender, que tudo no Universo são SERES. Que 
tudo se une, como o casamento humano. Que por isso 
todos os corpos complexos, são formados por corpos 
menores e mais simples.

Quê as rochas se comunicam de uma maneira não 
perceptível!  Fazendo  por  isso,  a  realidade,  de  que 
quando  você  cuida,  das  paredes  e  recantos  de  sua 
moradia  com  dedicação  e  esmero,  essas  paredes  e 
coisas, te enviem uma energia positiva, quando entras 
em casa.

Essas  são  as  ínfimas  percepções  que  formam  a 
felicidade, pois esta, também parece estar formada por 
pequenas  percepções,  que  ao  final  produzem  o  se 
sentir feliz.

Ao parecer,  nós somos os transformadores, somos 
os  causantes  de  desarmonias  onde  existimos,  da 
mesma forma, que um vírus ou bateria, destrói nosso 
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organismo  para  existir.  A  pergunta  é:  “Poderíamos 
harmonizar a natureza ao nosso redor”?

Não sei até onde isso é possível, mas deveríamos 
conseguir.  Para  obter  esse  logro,  é  necessário,  que 
compreendamos,  que  cada  coisa  tem  algo  do  que 
precisamos, cada planta tem sua medicina, cada grão 
de areia, é o que forma uma muralha. É nem se fala da 
energia  “AMOR”,  que  os  animais  emitem,  quando 
somos conscientes e respeitamos sua essência.

No mundo humano Tudo é simbiose. 
As privatizações das empresas estatais.

O sabedor foi formado por informação e pensamento. 
Ele em um ponto se transforma em professor, mas, o 
pensamento na solidão do si mesmo da mente, parece 
ser genericamente, uma coisa abstrata.

Essa arte abstrata do saber que o professor domina, 
não  está  completa,  ele  precisa  apreender  do  aluno. 
Quando o  aluno questiona,  a  arte  abstrata  do  saber, 
transforma-se,  transmuta  em  algo  prático  e  real, 
concistente.

Professor  é  um papel  do  mais  velho,  e  aluno  um 
papel  do  mais  jovem.  É  assim  que  a  ciência  do 
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conhecimento  se  aprofunda.  O  compreender  a 
existência, que é a resposta do saber, é em realidade a 
ciência  mais  importante,  ou  mais  básica  se  assim  o 
preferir,  é  a  educação  do  animal  humano, 
transformando-se,  crescendo,  dando as certezas,  que 
somente a ciência das teorias pode dar.

O professor como eu, não é o professor importante, é 
somente um recordador, lembrador das bases perdidas. 
Os  professores  mais  importantes,  são  aqueles  que 
compreendendo,  transformam  essa  compreensão  em 
ação, em algo seu esse saber. Eles são os educadores 
que tem o trabalho mais extenuante e pesado, são os 
pais. Os professores de saber dos filhos, que ensinam e 
apreendem deles.     

Tudo no mundo é uma só coisa. Por isso o antedito, 
serve  até,  para  entender  uma  empresa.  Onde  é 
possível explicar o porquê das privatizações, usando o 
saber.

As  grandes  estatais  são  criadas  durantes  muitos 
anos com o suor, sacrifício e dinheiro do povo, quanto 
mais  humilde,  mais sacrificado,  pois  o  aporte  é  mais 
custoso.

Como toda empresa é uma organização com uma 
ordem específica, precisam de técnicos especializados, 
os  quais  deveriam  ser  quem  deve  dirigem  essa 
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empresa, sendo que é necessária a parte organizativa 
geral,  tanto  de  mercado,  como  do  bem-estar  dos 
funcionários.

Mas,  como  no  capitalismo  a  luta  pelo  poder,  fica 
acirrada,  as pessoas que não tem valores ou limites, 
tem uma ventagem, afastando aqueles que seriam os 
verdadeiros  líderes,  aqueles  com  capacidade 
verdadeira de mando, visando o bem-estar de tudo e 
todos, inclusive do meio ambiente.

Nessa  luta  as  negociações  somente  baseiam  na 
obtenção de lucros, onde seus egos crescem mais que 
suas barrigas, e seus filhos se transformam em seres 
sem  sentimentos,  muitas  vezes,  verdadeiros 
psicopatas,  capazes  de  queimar  uma  pessoa  que 
dorme,  como  sucedeu  com  o  índio  Gaudino.  Seus 
pensamentos  deformados  a  causa  de  um  ego 
desmedido,  imposto  pelo  exemplo  dos  seus  pais,  os 
levam a somente pensar em prazeres, pensando que 
sabem como o mundo deve ser,  pretendendo realizar 
esse  impossível,  de  transformar  o  mundo  ao  seu 
parecer. Graças a Deus! O mundo é diferente para cada 
um,  fazendo possível  a  cada qual  uma existência  de 
acorde ao seu saber.

Nesses postos de mando, eles negociam os postos 
de mando, somente pelo fato do que pode-se obter em 
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dinheiro,  salários  desmedidos  e  desproporcionais. 
Colocando pessoas totalmente incapazes, sem nenhum 
conhecimento  técnico,  que  pretendem  ordenar  aos 
técnicos, rebaixando-os ao nível da obediência cega, ou 
poderia ser despedido das suas funções.

O resultado é que a incapacidade e desorganização 
desses  personagens,  exoneram  os  custos  dessa 
empresa,  reduzindo  os  lucros.  Na  realidade,  são 
somente ladrões e criminosos, lesando a sociedade.

Depois que a empresa está imensa pela inversão do 
povo, eles buscam a privatização, onde a negociação 
garante uma riqueza desmedida para seu cofre pessoal.

Tendo  em  conta  que  nenhum  grande  inversor 
compraria  uma empresa  que  da  perda,  eles  vendem 
todas as empresas estatais que dão lucro, retirando do 
povo  o  benefício  de  seu  sacrifício,  e  dando  esses 
benefícios, a grupos carentes de inteligência e coração, 
que  destroem  a  sociedade  humana,  destruindo  seus 
valores e a família para obter mais domínio e beneficio. 
Escravizando a humanidade, retirando o direito a vida 
como  Deus  deu,  é  somente  olhar  aos  animais,  e 
perceberemos  a  diferença  do  viver,  animais  podem 
viver seu dia, seu momento, somente o animal humano, 
hoje está escravizado com as correntes do salário.

José P. Cariboni Moreno - Jopeu



O Último Livro – Compreendendo a existência             37 

As destruições chegaram ao limite de destruir o que 
as pessoas são, a escravidão chega até o domínio das 
mentes, manipuladas pela informação, pelos conceitos 
inexistentes  do  bem  e  mal,  com  a  manutenção  das 
empresas de domínio pela filosofia, que são as falsas 
religiões,  baseadas  nas  deformações  dos  fatos  da 
história  e  a  maldade  de  violadores,  torturadores, 
pedófilos, que vemos claramente, na história, ocupando 
seus  cargos  de  mando,  chegando  a  tortura  e 
assassinato como coisa corrente,  claramente vista  na 
denominada “santa inquisição”. As igrejas não buscam 
a Deus, buscam o poder e domínio das massas, não se 
importam com a moral que pregam, nem na busca da 
verdade que dizem ter,  como chamariz e propaganda 
para os incautos. Prometendo uma salvação, que, na 
verdade, é uma condena, uma prisão. Não somente as 
religiões são falsas, como também a democracia, que 
ao ser manipulada esta última,  se transforma em um 
circo, um espetáculo de enganação para culpar ao povo 
pelos erros dos inescrupulosos.

Como deveria ser a vida dos dirigentes de todas as 
grandes  empresas?  Seu  salário  deveria  estar  atado 
com correntes a um salário mínimo que satisfaça todas 
as  necessidades  do  individuo.  A  atuação  do  fator 
humano, tem a necessidade de vinte a trinta anos de 
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sua vida, para saber e conhecer. Depois viriam outros 
vinte  a vinte  cinco anos de atuação.  Tendo cada um 
dois ajudantes, um, o aprendiz, o outro o aposentado, 
como consultor.

A vida não pode ser medida pelo dinheiro, como o QI 
não  pode  ser  medido  pelos  fatores  da  escravidão 
humana.

                                                                  

Feminismo é ignorância! 
Não pertence ao mundo criado pelo criador.

Ignorância! É quando uma mulher não sabe quem é 
nem o que quer. Somos seres, não temos sexo, são os 
corpos que tem sexo. Hoje vieste mulher, mas, amanhã 
podes vir como homem para ter a mulher que você é.

Uma  feminista,  é  uma  inimiga  da  mulher,  não 
entende que o único amigo que pode ter em um amor 
incondicional  é  um homem.  Mulheres  e  homens  são 
diferentes,  não  existe  igualdade.  Mesmo  porque  as 
mulheres  que  levantam  a  bandeira  de  igualdade, 
querem domínio  e  poder,  igualdade,  é  somente  uma 
“palavra  de  ordem”,  que  não  condiz  com  os  fatos. 
Também  não  podem  pedir  direitos  iguais.  Primeiro, 
porque  os  direitos,  tem  uma  relação  direta  com  os 
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corpos  adquiridos.  Essa  reclamação  deve  ser  feita  a 
Deus, e não a sociedade. De fato a mulher tinha muito 
mais direitos que os homens, e os vem perdendo por 
incapacidade.

A realidade é que em cada corpo existe um ser, todos 
os corpos são seres. De forma que quando a mulher 
somente se identifica com o corpo, não percebe que é o 
ser. Os seres vão e vem, os corpos se criam, usam e se 
jogam  fora  depois  de  usar.  Um  ser  com  um  corpo 
feminino  de  hoje,  amanhã  poderá  vir  em  um  corpo 
masculino. O feminismo é quando um ser que tem um 
corpo feminino atua somente com o cérebro, denigrindo 
o valor do coração, que em realidade é o que fará dela 
uma  mulher  de  verdade,  um  ser  digno  de  ouvir,  de 
apreender dele. É quando vemos a mãe.

Sobre  o  tão  discutido  “direito”,  é  muito  relativo.  O 
direito  de  ser  mulher,  está  especificado  pelo  corpo 
adquirido.  Como  a  mulher  será  mãe  e  sua  principal 
função  será  dar  educação  ao  filho  e  tudo  que  ele 
precisar,  ela  não  precisa  buscar  mais  trabalho,  pois 
esse será  extenuante.  A mulher  tem como obrigação 
cuidar  de  seu escolhido,  o  pai  dos seus filhos.  Pois, 
seus filhos precisam de coisas que ela não poderá dar. 
A mulher como mãe é puro coração e amor, ela não 
poderá  guiar  na  severidade necessária  para  algumas 
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coisas que seu filho precisará, para lograr a realização 
completa na sua vida.  Ela  deveria  questionar:  O que 
teria sido de mim sem mãe?

Ela hoje sabe realmente o trabalho extenuante que é 
o do mundo, mas muitas não percebem a necessidade 
que  seus  filhos  têm  por  elas  não  estarem  sempre 
presentes. Um dos pais sempre presente é necessário 
para  a  evolução  do  filho.  Esse  é  o  trabalho  que  a 
natureza deu para ela. Ela reclama de ter que ficar em 
casa. Por quê? Se uma casa é um universo amplo que 
refletirá o amor que ela dê para essa casa hogar. Sendo 
que cozinhar é uma arte, um ato de amor.

O seu escolhido tem de lutar por trazer o sustento a 
ela e tudo que ela precisar. Ele deve enfrentar a luta 
diária com todos os seus problemas. Diremos que sim, 
que  ela  tem  muitas  obrigações  para  seu  escolhido, 
aquele que lhe deu o filho que tem, que sem ele não o 
conseguiria. Más, a única obrigação que um marido tem 
é  fazer  feliz  a  sua  esposa.  Quando  algum  dos  dois 
tiraniza, não haverá paz e por consequência felicidade.

Elas não percebem que o feminino e masculino são 
diferentes,  que existe  uma natureza que  é  a  guia.  A 
mulher feminista esquece seu ser, e isso significa que 
somente vê seu corpo, que é puro cérebro com uma 
insignificância  de  coração.  A  verdadeira  mulher  tem 
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cérebro, mas seu coração supera seu cérebro e ela vê 
o amor no seu filho e prática o valor do reconhecimento 
e agradecimento com seu marido. Ela vê o dia a dia de 
crescimento e superação, vê que seu escolhido brilha 
com seu cuidado. Ela não compete por poder.

Os humanos, criamos um mundo dentro do mundo. 
O  mundo  humano,  mesmo que  basado  na  natureza, 
não é verdadeiro. Mesmo parecendo real. Por isso as 
feministas  buscam  direitos  que  não  tem  na 
jurisprudência,  que uma das mais falidas criações do 
homem.  Os  direitos  são  dados  pela  natureza  nos 
corpos, sendo que corpos femininos tem o dever como 
mãe e educadora, que é um trabalho que toma todo seu 
tempo, não deveria sair a trabalhar pelo sustento, com 
tamanho de tão sagrado papel.

Todas as decisões corretas, vem desde a profunda 
filosofia do ser. As sedições estão imersas na ação, pois 
nem por um instante se pode deixar de agir. Cada ação 
tem uma consequência, que pode ser uma condena ou 
uma bendição.
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Comunicação. 

Um  dos  grandes  problemas  para  o  homem 
compreender é a comunicação humana. Isso é muito 
complexo  e  não  vamos nos aprofundar  em demasia, 
somente  o  necessário  para  a  compreensão  do  tema 
deste livro.

Más a comunicação, a melhoria de um idioma único, 
destruindo  a  torre  de  babel  é  uma prioridade  para  a 
humanidade.  Vou  atuar  agora  como  um  ignorante, 
dando opinião sobre o que não sei, que é o Esperanto, 
más  me  atrevo  a  fazer  isso  pelo  meu  conhecimento 
sobre os seres humanos, que fala da simplificação dos 
termos e vocábulos. Isso não fará dele, um idioma que 
sirva  para  a  humanidade,  pois  na  comunicação 
humana,  devemos  casar  os  vocábulos  com  o 
entendimento explicito para todos, sem a menor dúvida 
do significado. A simplicidade, mas que uma solução é 
um transtorno, no referente a comunicação humana, e 
todo  transtorno  traz  confusão.  Para  um  nível 
comparativo, o pior idioma é o inglês, e talvez, o russo 
deve estar entre os melhores.
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Para compreender todas as coisas, o humano deve 
compreender melhor  a  sua forma de comunicação,  o 
que  é  o  profundo,  real  dela,  para  obter  o  resultado 
desejado. A comunicação hoje, é somente uma tentativa 
de transmissão, entre uma mente e outra.

A comunicação humana é uma modificação, baseada 
no idioma animal original, mesclada com as percepções 
do mundo imediato do homem.

Nada está mais vigente na atualidade que o mito da 
Torre de Babel,  onde os homens não conseguem se 
comunicar.  Más  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 
mudaria,  chamemos  ao  amor  ódio,  ou  ao  bem  mal, 
nada mudaria,  pois,  aquilo  que é mais importante na 
comunicação humana, é o significado da palavra, ou as 
formas como o expressamos.

Todos  os  seres  se  comunicam.  As  plantas,  por 
exemplo,  se  comunicam  por  feromônios.  Existem 
energias  nos minerais  e  paredes,  que refletem o  teu 
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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, e a nossa convivência com eles, nós 
apreendemos a compreender também.

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. 

Más é um fato, que 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 
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determinar  significados  genéricos  para  determinar  a 
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.  Más  a  coisa  é  muito  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. Más 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.

Más nunca fomos ensinados a “como compreender”. 
A palavra compreender vem do latim, “compreendere”, 
que quer dizer: colocar junto todos os elementos. Más a 
compreensão  humana  vai  muito  além,  ela  comporta 
uma parte de empatia e identificação. O que faz com 
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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.

Devemos nos aprofundar em fazer que as palavras 
tenham  significados  mais  expressivos,  mais 
determinados e conclusivos. Por exemplo, O significado 
da palavra DOR, é especificamente ao corpo físico, e 
hoje,  podemos  solucionar  isso  quimicamente.  Já  a 
palavra SOFRIMENTO, se bem pode incluir dor física, é 
mais específica das experiências emocionais e mentais. 
O  termo  PADECIMENTO,  é  o  sofrimento  já 
compreendido,  sabido. Algo que parece ter incluído o 
analgésico da compreensão.

Também temos que a palavra VERDADE, somente 
deveria  identificar,  expressar  algo  que  esteja  fora  do 
Universo, pois dentro dele tudo muta, é transitório. Essa 
palavra VERDADE, é muito usada para determinar fatos 
e  sucessos,  dos  quais  a  maioria  das  vezes  são 
totalmente  falsos,  como  é  o  caso  das  crenças 
religiosas.

Hoje mesmo, podemos usar de uma artimanha para 
melhorar a nossa compreensão, realizando mudanças 
internas  na  nossa  consciência,  dando  consistência  e 
valor aos vocábulos “VERDADE E REALIDADE”, para 
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expressar e compreender melhor o nosso mundo e o 
nosso ser. O mais importante é o que essa mudança faz 
dentro de nós. 

Dando a palavra VERDADE o seu real significado de 
eternidade. Pois, devemos ter muito presente, que o ser 
humano  tem  o  poder,  de  dar  “valor  de  verdade”,  a 
qualquer  coisa;  seja  ela  qual  for.  Se  isso  acontece 
conosco  não  conseguiremos  compreender  as  coisas 
com claridade, fazendo que fiquemos confusos.

Para poder penetrar no mundo de uma consciência 
mais  ampla,  devemos  expressar  com  a  palavra 
“VERDADE”,  somente  aquelas  coisas  que  forem 
eternas.  As  outras,  aquelas  coisas  que  estão  em 
constante mudança, transformação, é onde deveremos 
usar  a  palavra  “REALIDADE”.  É  importante 
compreender a diferença, sabendo que a REALIDADE, 
é aquela coisa que hoje “é”,  mas como se refere ao 
mundo  fenomenológico,  que  é  transitório;  antes  não 
“foi”,  e amanhã não “será”.  VERDADE é referente ao 
eterno, aquilo que ontem, hoje e amanhã por sempre 
será.

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.
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O  que  trato  de  expressar  neste  intento  de 
comunicação, com este livro, é puramente CIENTIFICO, 
e deve ser comprovado, pensado e verificado. Assim, 
pois, isto implica tratar de compreender cada parte, e 
seguir o próprio caminho, da sua própria compreensão. 
Nunca simplesmente acreditar.

                                                       

Como Compreender a Ciência?

Como vimos, a interpretação das palavras nos deve 
levar a conclusão correta. Sendo que a ciência, é uma 
das  coisas  mais  importantes  compreender  para  os 
humanos.  Deve  ser  compreendida  tal  qual  realmente 
ela  é,  única.  Más,  ao  parecer,  as  pessoas dividem a 
ciência em várias partes diferentes. Como a ciência é 
muito complexa, se faz necessário o aprofundamento. 
Essa  é  a  razão  das  suas  diferentes  ramas,  pois,  o 
humano  não  consegue  aprofundar-se  em  sua 
totalidade, devendo fazer divisões em busca do maior 
entendimento  possível.  Más,  mesmo  com  essa 
complexidade, a ciência não pode ser dividida, e para 
poder compreender a existência, é necessário, ter uma 
visão global da mesma. Pois, a ciência é uma só coisa! 
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As  formas  como  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,  sendo  aquela  que  um  pensamento  lógico  e 
comprovável, leva a outro, e tudo casa perfeitamente.

Nas  comprovações,  o  homem dá  uma importância 
excessiva  a  exatidão  da  ciência,  mas  ela  não  é  tão 
exata  como  parece.  A  base  mais  sólida  do 
conhecimento humano é a ciência. Más ela não é exata, 
tem limitações, e traz consigo erros conceituais.

O mais importante para nós, é a visão que devemos 
ter sobre ela. Ver a ciência como aquilo que realmente 
é. Uma só coisa, um todo, pois toda ciência se baseia 
no entendimento do Universo e sua comprovação. Essa 
é  a  forma  correta  de  ver,  para  poder  compreender 
corretamente tudo.  Todas as partes da ciência que o 
homem estuda, e se aprofunda, são simples partes de 
uma coisa única.

Ver que a ciência, é como uma imensa árvore, cheia 
de ramas, é muito lógico, pois, pela sua complexidade, 
obriga aos homens ir pelas ramas, para tratar de chegar 
ao  saber  profundo.  Sendo  que  o  mais  profundo  do 
saber, se deve entender como CONSCIÊNCIA.
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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 aquilo apreendido. Assim que cada científico, 
não logra perceber a totalidade da ciência como um só 
organismo.  O  que  leva  a  erro,  fazendo  que  a 
humanidade,  veja  cada  matéria  científica,  como 
separada das demais. Isso dificulta a visão do homem, 
para  compreender  a  existência  e  poder  resolver  o 
problema existencial.

Essa visão da ciência como um organismo, é o que 
cada  científico  deve  ter  presente,  e  a  humanidade, 
muito claro.

Na minha percepção, prefiro ver a ciência, como uma 
COMODA cheia de gavetas. Cada gaveta, sendo uma 
especialidade  científica.  Sendo  que  cada  gaveta  tem 
dentro  de  si,  as  gavetinhas  menores,  das  diferentes 
especialidades. 

Para exemplificar. 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, em que esse profissional, estudou 
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medicina. Após isso, ele passou anos, estudando sobre 
a fisiologia e fluidos, que compõem as partes cerebrais, 
observando  em  cada  caso,  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.  Então,  como uma pessoa,  que estuda 
que esta parte do cérebro faz isto,  e aquela outra,  o 
outro,  durante  tantos  anos,  poderia  pensar  que  tais 
atitudes estão sendo guiadas por um general chamado 
mente.

A realidade,  de  que  o  cérebro  é  um  processador 
fisiológico  químico  que  não  pensa.  Que  serve  como 
emissor e 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.
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Hoje  temos  uma  parte  da  ciência  estuda  a  mente 
especificamente,  mas  mesmo  assim,  como 
determinamos que o cérebro é “burro”?

Podemos observar a atitude realizada pelo cérebro, 
com  as  substâncias  aditivas,  que  mesmo  sendo 
nocivas, ele aceita e exige que mantenha o nível dessa 
substância no organismo, mesmo que seja nociva para 
o corpo. Foi você que alimentou seu corpo com essa 
substância. O cérebro aceita tuas decisões, e somente 
trata  de  ajudar,  mas,  de  acordo  as  tuas  diretrizes.  A 
função dele é a de manter o equilíbrio do teu corpo.

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 estava 
tão gostoso?

Evidentemente o gosto foi originado pelo cérebro, e 
não precisamente por outros fatores.
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Quem não entender  que o cérebro e a mente são 
duas  coisas  diferentes,  não  vai  compreender  a 
existência.

Voltando  a  comunicação,  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 existência da comprovação 
EXPERIENCIAL, que é produzida pelas experiências do 
indivíduo.

Por exemplo, 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. 
Estes últimos estarão dando lugar a uma crença desse 
caso específico.
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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 
seja, a ignorância de não tentar comprovar. Como disse 
Mark  Twain,  a  fé  é  usada  para  aceitar  coisas  que 
sabemos ser experiências falsas.

Agora,  somente  fica,  explicar  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,  onde  se 
encontra o oxigênio, que é na atmosfera. Sabemos que 
no  planeta  terra  coexistimos  vegetais  e  animais, 
sabendo sem lugar a dúvidas, que se retirássemos a 
atmosfera, todos morreríamos. 

Por  conclusão temos então,  que o  planeta  terra  é 
também  um  organismo.  Similar  ao  nosso  corpo 
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multicelular.  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”.

O Eu.

Nada existe se não existimos! Por isso tudo aquilo 
que  precisamos  compreender,  deve  ter  uma  razão 
interna.  E como já  expressamos, que o saber total  é 
definido como consciência. Entramos em um impasse, 
nesse ponto, devemos comprovar o que somos, definir 
que somos uma partícula de consciência, uma partícula 
de um todo Consciência.

Muito do que podemos perceber em nós mesmos, é 
válido para todo o Universo. Disso podemos comprovar, 
que a palavra AÇÃO é uma lei absoluta!
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Tanto o Universo, como tudo nele, obrigatoriamente, 
deve realizar ações, sem poder parar nunca. Respirar é 
uma ação,  que  dá  como consequência,  que  o  corpo 
possa  seguir  existindo,  como  alimentar-se  dá  como 
consequência crescer.

Toda AÇÃO leva a uma CONSEQUÊNCIA, e esta a 
um RESULTADO.

Se observamos bem, que desde a fecundação, todos 
os corpos darão inicio as ações que somente pararão 
com  a  morte  desse  corpo.  Más  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  EXPERIÊNCIAS.  E  que  cada  uma 
dessas  experiências,  traz  consigo  as 
CONSEQUÊNCIAS.  E  no  final,  é  delas  surgem  os 
RESULTADOS. 

Sendo isso o que nos transforma! Não o alimento, ou 
aquelas ações impostas como circulação e respiração, 
estas  somente  mudam o  corpo.  Ou  seja;  o  que  nos 
transforma, são as EXPERIÊNCIAS! Que nos levam ao 
saber,  ao comprovar,  e  ao  compreender,  fazendo um 
batido, que será o resultado de todas as experiências 
ocorridas na vida. 
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A  consciência  do  homem  é  construída  por 
experiências!

O  amor  não  é  um valor!  É  a  soma de  valores,  e 
quanto  mais  puro  mais  carente  de  sentimentos, 
sentimentalismo, ele existe, 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  corpo,  nem  o  cérebro  químico-
fisiológico,  que é como um processador  que governa 
nosso  corpo,  e  transmitindo  as  sensações  daquelas 
ações realizadas, para a mente que somos.

A meta, parece ser a obtenção de experiências, que 
levam ao saber,  especialização;  e  a consciência,  é o 
resultado de tudo isso. 

Assim  é  que  somos  partículas  de  consciência  em 
progressão, em movimento constante de vivências, que 
são as experiências que nos levam a uma compreensão 
do tudo.

Nossa meta parece ser, o compreender quem somos, 
e qual é o relacionamento que temos com o Universo. 
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Quem é esse universo e qual a relação que existe entre 
nós.

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. Como dizem que religião 
é se religar a Deus, ao parecer, existe uma religião que 
é obrigatória para todos e tudo. Então temos que AÇÃO 
é a religião verdadeira, imposta por lei, que até os ateus 
devem seguir.

Nesse ponto pararemos de nos aprofundar em quem 
somos, e passamos a buscar compreender o Universo, 
de  onde  e  como  surgiu.  De  todas  as  teorias  que 
estudei, construí a teoria do “Universo Primário”. 
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PARTE 2

Como Surgiu o Universo.

Se falamos da ciência, com relação ao princípio do 
universo, temos que existem muitas teorias, sendo que 
teoria  é  uma  opinião,  uma  crença  de  que  foi  dessa 
forma que aconteceu ou processou.

Dentro  das  teorias  mais  significativas  do  início  do 
universo temos várias, da qual a mais aceita é a teoria 
do  Big  Bang,  que  foi  proposta  em 1948  por  George 
Gamow  e  Georges  Lemaître.  Onde,  resumindo,  eles 
expressam que havia uma mistura de várias partículas 
subatômicas  diferentes,  e  que  ao  se  expandir  o 
universo  esfriou-se  produzindo  uma  explosão  que 
formou o universo.

Na atualidade temos que isso é refutado. Que vários 
físicos  de  renome  questionam  e  afirmam  que  o  Big 
Bang nunca existiu, entre eles, dois brasileiros, o físico 
paulista Juliano César Silva Neves e Mário Novello que 
e  doutor  em física  pela  Universidade  de  Genebra,  e 
pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 
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(CBPF).  Sobre  isso,  pessoalmente,  questiono que no 
Big  Bang  não  especificam  de  onde  surgem  essas 
partículas, nem sobre a expansão do universo.

Universos com ou sem dimensões, são a cada dia 
mais  aceitos,  na  medida  que  novos  estudos  e 
descobrimentos vão surgindo dentro da física quântica. 
Hoje  a  física  quântica  está  mudando  os  conceitos, 
vejamos este artigo: “Vivemos num Holograma”, onde 
vários  científicos  sometem  a  debate  se  o  universo 
poderia ser uma simulação.

Artigo  Publicado:  6  abr  2016  15:52  GMT  | 
http://es.rt.com/4  –  Como está  em espanhol  passo  a 
traduzir:

Embora o universo parece real para todos nós, nos 
últimos  anos,  um  número  crescente  de  cientistas 
começaram a se perguntar se não seria uma simulação 
sofisticada.

Cientistas proeminentes, como Neil de Grasse Tyson, 
um astrofísico da Panetario Hyden; Lisa Randall, física 
teórica  na  Universidade  de  Harvard;  Max  Tegmark, 
cosmologista no Instituto of  Technology (MIT, na sigla 
em Inglês) Massachusetts;  David Chalmers,  professor 
de  filosofia  na  Universidade  de  Nova  York;  Zohreh 
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Davoudi, um físico teórico no MIT e James Gates, físico 
teórico na Universidade de Maryland, reuniram-se terça-
feira no Museu de História Natural de Nova York, para 
propor  o  debate,  “qual  é  a  probabilidade  de  que  o 
universo seja uma simulação”.

Tegmark acredita que 17 por cento do nosso universo 
poderia ser uma simulação, enquanto Randall diz que a 
vida é real. Além disso, Chalmers disse que “nós não 
vamos obter provas conclusivas de que não estamos 
numa  simulação,  porque  qualquer  teste  pode  ser 
simulado.”

O princípio holográfico nascido de estudo teórico dos 
buracos negros.  De acordo com a teoria,  um buraco 
negro contém uma quantidade de desordem ou entropia 
proporcional à sua área de superfície. A entropia está 
relacionado com o conteúdo da informação, que alguns 
cientistas  sugeriram  que  uma  ligação  à  área  de 
informação  pode  ser  estendido  a  qualquer  volume 
adequadamente definido de espaço e tempo.

Isto  significa  que  a  quantidade  máxima  de 
informação  contida  numa  região  espaço  3D  seria 
proporcional à superfície a 2D. Neste caso, o universo 
agiria como um holograma em que um padrão de 2D 
inclui uma imagem 3D.
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Na Teoria da Relatividade, 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 a amálgama de espaço-tempo de quatro 
dimensões:  às  três  dimensões do Universo  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.

Outras teorias como a da “Inflação Cósmica”,  com 
seus campos gravitacionais fortíssimos, e a sua divisão 
em  forças  diferentes.  Ou  seja,  uma  força  única,  se 
transforma em quatro forças diferentes.

Na teoria do “Estado Estacionário”, implica o estado 
de “Eternidade”,  já  que o universo não teria  princípio 
nem fim.

A  teoria  do  “Universo  Oscilante”  está  muito 
emparentada  com a  anterior,  já  que  também fala  de 
eternidade;  com  os  conceitos  de  princípio  fim,  um 
universo tem que morrer para outro nascer.

O que temos em comum em “Todas as teorias” antes 
expressadas é a continuidade dos factores existentes, 
como tempo,  massa,  espaço.  Unicamente  tomam em 

José P. Cariboni Moreno - Jopeu



O Último Livro – Compreendendo a existência             63 

conta  os  fatores  físicos  conhecidos,  e  isso  está 
mudando.

No conceito  de  eternidade,  se  vamos um pouco a 
nossa  história,  a  ideia  de  que  a  matéria  fosse 
constituída  de  partículas  diminutas,  básicas  e 
indivisíveis,  surgiu pela primeira vez no hinduísmo. O 
ocidente somente vem a reconhecer isso por primeira 
vez, no primeiro período da filosofia grega. 

Esse período se iniciou, no século VI AC; com Tales. 
Suas  ideias  foram  pioneiras  na  sugestão  de  uma 
substância fundamental, da qual todas as outras coisas 
seriam formas compostas e transitórias. A vida estaria 
ligada a essa substância ou a ela seria inerente. Essa 
ideia foi levada adiante por Anaximandro, discípulo de 
Tales e ele ensinava que essa substância era primeira, 
infinita, eterna e indestrutível, e que envolvia o mundo, 
que naquela época representava os universos.

Mais  adiante  com  Parmênides  foi  introduzido  um 
argumento  puramente  lógico  em  metafísica:  “Não  se 
pode conhecer o que não é, nem nome lhe dar; pois, o 
que pode ser pensado e o que pode existir, são uma 
mesma coisa. Portanto, somente o Um é, e não existem 
nem” Vir a ser" nem “Deixar de ser”.

Também temos o conceito de eternidade confirmado 
mais  adiante  por  Lavoisier,  “Nada  morre,  tudo  se 
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transforma;  os  universos  estão  em  constante 
movimento  de  transformação.  A morte  não  existe”.  A 
morte é somente o tempo finito, de um conglomerado 
de energia, cumprindo com o seu tempo de serviço.

Mesmo com Einstein, podemos observar um conceito 
eterno,  “o  Universo  é  Energia,  a  matéria  é  energia 
condensada: E = mc ². Toda a energia do universo é 
constante, não pode ser criada nem destruída.”

Podemos perceber, que a realidade do mundo deixa 
de existir quando dormimos, mas não assim no nosso 
interior, que se mantêm ativo.                     

Sobre  minha  teoria  do  Universo  Primário,  o  mais 
interessante  é  que  ela  unifica  a  ciência  e  a  filosofia 
humana desde os tempos mais remotos. Sendo que ela 
independe  se  o  universo  teve  um  princípio,  ou  se 
sempre tivesse existido. De todas formas, afirmo que o 
universo tem um surgimento QUÍMICO! Ou seja, que a 
sua base pertence à química e não a física. A visão da 
ciência, como uma só coisa, mostrará isso.
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A Teoria do Universo Primário.

Nada  é  criado  de  dentro  de  si  mesmo.  Assim. 
Determinamos,  que o  surgimento  do universo,  ocorre 
desde fora dele! Pois, nada surge de sí mesmo. Uma 
ameba já existe e se divide, não surge de sí mesma, 
uma é a mãe e a outra a filha.

Nessa  teoria,  fica  explícito,  que  existe  algo  que  é 
todo  saber.  Sendo  que  isso  é  denominado  como 
“Consciência  Absoluta”.  Nela  não  existe  matéria, 
espaço nem tempo.

Que  da  própria  constituição,  cria  o  Universo 
tridimensional.

Afirmo, que existe uma espécie de lugar intermédio, 
não dimensional,  sem dimensões,  onde o tempo não 
existe. Sendo ele, o “Universo Primário”, a base para a 
criação do Universo que conhecemos. É dele que seria 
criado este universo.

Desta forma, o que a teoria nos expressa, é que, de 
esta  “Consciência  Absoluta”,  emanam todos os  seres 
que compõem o universo, dimensionais ou não, e que 
cada  partícula  somente  existe,  por  que  tem  uma 
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partícula  imortal  desta  Consciência  Maior, que  a  faz 
SER. 

Assim determinamos primeiramente, que tanto essa 
“Consciência Criadora”,  que é  tudo.  Como também o 
“Universo  Primário”,  está  por  fora  dos  limites  do 
Universo, sendo a causa do Universo que conhecemos. 
É  o  que  poderíamos  denominar  como  “Verdade”,  ou 
“Deus” se preferir.

Essa  “Consciência  Suprema”,  cria  o  que  seria  a 
célula  original,  que é  o  “Universo  Primário”,  de  onde 
surgirá nosso Universo tridimensional.  Esse “Universo 
Primário”, é constituído de uma matéria ou energia que 
ainda  desconhecemos,  a  mesma  que  forma  nossa 
mente e seus pensamentos. 

Essa  “Célula  Original”,  tem  a  forma  de  um  “ovo”, 
onde a gema seria o Universo.

A  casca  é  puro  “Ego”,  todas  as  partículas  da 
“Consciencia  Criadora”,  que  venham  a  formar  o 
“Universo Primário”, ao passar por essa casca, tomará 
consciência de sua individualidade. Dentro do absoluto, 
não existe possibilidade de individualidade.

É  como  o  desenho  da  figura  um,  dizendo 
grosseiramente, que com a forma de um ovo, seria a 
“Partícula, célula original”, que dará origem ao Universo 
tridimensional, tal como o conhecemos.
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Fora do universo Primário sem tempo nem espaço, 
está  o  que  denominados  a  “Consciência  Absoluta”. 
Sendo dela que surge a “Célula Original”,  onde estão 
todas  aquelas,  que  a  física  chama  de  “Partícula  de 
Deus”. No centro se encontra o núcleo, que é o nosso 
Universo material. (Figura 1)

O “Universo Primário”, está constituído por todas as 
mentes  que  compõem  o  Universo  tridimensional, 
ademais  das  partes  que  compõem  o  movimento  do 
existir  em  um  corpo,  indo  e  vindo.  Dentro  dele, 
pareceria ter a aparência de uma colmeia de abelhas.

Para todas essas mentes que compõem o “Universo 
Primário”,  não existem nem tempo, nem espaço, elas 
são  eternas.  É  desde  esse  universo  primário  e  das 
mentes que o compõem, que se forma este universo 
tridimensional onde estão nossos corpos. É na nossa 
mente que se encontra a verdadeira existência!
   Alguns filósofos, desde o século XVII, dividem opinião 
sobre o que vem a ser “consciência”, especificando que 
é a experiência propriamente dita, e que consciência de 
acesso, é o processamento das coisas que vivenciamos 
durante  a  experiência  (Block  2004).  Consciência 
fenomenal é o estado de estar ciente, tal como quando 
dizemos  “estou  ciente”,  e  consciência  de  acesso,  se 
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refere a estar ciente de algo, tal como quando dizemos 
“estou ciente destas palavras”.
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   Recapitulando! Que pode ser a consciência?
 

Más a coisa é muito mais complexa. Consciência é 
uma qualidade psíquica, isto é, que pertence à esfera 
da psique humana, por isso se diz também, que ela é 
um atributo, existindo na essência. Também pelo fato, 
de ser criadora e eterna, o do espírito, da mente, ou do 
pensamento humano. Ser consciente, não é a mesma 
coisa, que se perceber no mundo.

CONSCIÊNCIA, é um assunto muito pesquisado na 
filosofia  da  mente,  na  psicologia,  neurologia,  ciência 
cognitiva; e  no que  todos  estão de acordo, é que “a” 
consciência,  é uma qualidade da mente.  Para mim, a 
mente, mais que uma qualidade, é uma partícula dessa 
consciência.

Como conclusão sobre o significado de consciência, 
poderíamos dizer que é o estado de “saber profundo”, é 
o saber total em todos os aspectos de algo, algo que ao 
chegar  ao  estado  de  Consciência,  fica  de  uma 
complexidade, que impossível de definir, descrever, ou 
comprovar.

A  medida  que  o  homem  experimenta,  vai 
acumulando experiências e informações, as quais vão 
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se transformado em conhecimento, esse conhecimento 
se  transforma  em  sabedoria.  A  preocupação, 
questionamento  e  aprofundamento,  faz  o  homem ser 
sábio. Mas, ele segue questionando, buscando. Então, 
acontece,  que  como  em  um  quebra-cabeças,  ele 
percebe  que  falta  alguma  coisa,  e  segue  buscando, 
estudando.  Em  um  dado  momento,  ele  percebe,  vê 
quando  uma  última  peça  desse  quebra-cabeças  vai 
encaixando,  é  onde  ele  percebe  a  totalidade  e 
completude  desse  saber.  Coisa  que  o  deixam  em 
êxtase.  O  quebra-cabeça  está  completo  e  ele  grita 
“EURECA”!

Assim, é como podemos ter uma conclusão válida e 
real, para o significado de consciência, que seja prático 
e nos mostre um resultado.

Consciência  é  o  estado  de  estar  ciente 
profundamente de algo, e somente quem está ciente de 
algo, é quem pode criá-lo. Essa é a razão das ciências, 
para os pequenos criadores, os humanos.

Todos  os  seres  existentes  são  partículas  de 
consciência,  ligadas  a  todo  instante  a  criadora 
“Consciência Absoluta”, o saber absoluto.

Entenderemos, se assim o desejamos, que Deus é a 
“Consciência  Absoluta”,  que  está  unida  SEMPRE  a 
todos os seres.
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Como é criado o Universo?

O princípio do universo é químico, e não físico. Pelo 
menos no seu surgimento. 

O Universo surge pelos princípios da química, para 
logo após, em forma simbiótica, se completando com a 
física e microbiologia ou biologia.  Com  uma simbiose 
entre  a  química  e  a  física,  é  o  que  dará  origem  a 
biologia.

Não  existe  movimento,  velocidade,  massa  nem 
tempo fora do Universo tridimensional.

A “Consciência Absoluta” cria a célula original,  que 
vem a ser o “Universo Primário”,  que a sua vez, está 
constituído  por  todas  as  mentes  que existem.  Sendo 
que as mentes, são o que a física chama de “Partícula 
de Deus”.

Todas essas partículas, denominadas mentes, estão 
sempre  e  a  cada  instante,  interligadas  com  a 
“Consciencia  Absoluta”,  mesmo quando  presas  a  um 
corpo, existido na vida do Universo físico.

Desse “Universo Primário”  é  que surge o Universo 
tridimensional. Entendemos que esse universo primário, 
falando  proporcionalmente,  é  maior  que  bilhões  de 
universos tridimensionais, criados desde ele, sendo que 
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ele é o nosso Universo físico, onde estão o planeta terra 
e nossos corpos.

Aquilo que seria o limite no núcleo da célula original, 
estaria rodeado por uma espécie de nebulosa, onde as 
Partículas  de  Deus,  individualmente,  parecem  ver  o 
filme, do que será a sua vida após o nascimento,  ou 
mesmo após a morte. Então ocorre o nascimento, onde 
ela parece despencar no corpo escolhido.

Como o “Universo Primário”  não está afetado pelo 
tempo,  as  mentes  também não  são  afetadas  pelo 
tempo.  Essas  mentes,  denominadas  “Partículas  de 
Deus”, são eternas. 

Elas formam tudo o que existe no Universo, e nada 
pode existir no Universo, sem ter uma mente.

Tempo e espaço somente estarão presente dentro do 
núcleo  da  Célula  Primordial,  que  é  o  Universo 
tridimensional,  que  vulgarmente  seria  denominado  a 
‘gema  do  ovo’.  E  tudo  isso  é  passível  de percebido 
dentro  do  nosso  ser.  Podemos  perceber  em  nós,  o 
universo atemporal que existe na nossa mente, nossos 
sonhos, e o antienvelhecimento dela.

Na mente é  onde encontramos o inconsciente, que 
forma parte do nosso Ser Eterno, e o consciente, que é 
a  nossa  realidade  interna,  que  está  atado  ao  nosso 
corpo.
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Tudo  no  universo  tem  mente!  E  nada  existe  sem 
mente!  Desde  o  menor  corpo  existente,  surgem  os 
corpos  maiores.  Todos  os  corpos,  por  maiores  que 
sejam, são formados por  corpos menores.  Os corpos 
pequenos com suas mentes, formam um corpo maior, 
que também tem sua própria mente. É assim como as 
células  formam  o  corpo  dos  animais,  e  o  nosso 
também.

O  surgimento,  ou  principio  se  assim  preferir,  do 
Universo Tridimensional, é basicamente químico. Onde 
uma só ‘Partícula de Deus’, a menor existente, com a 
sua  uma  mente,  dará  lugar  a  transformações  e 
mudanças,  originando-se  o  negativo  e  positivo, 
diminutas partículas que darão origens aos átomos.

Depois, uma simbiose entre a química e a física, é o 
que originará a biologia. 

No seu início,  o Universo,  é similar  ao nascimento 
dos  animais.  Nos  animais  se  unem  o  óvulo  e  o 
espermatozoide,  desaparecendo  ambos  em  um 
movimento celular de criação e transformação, que vai 
criando o feto por multiplicação e metamorfose, o que 
dará origem ao animal. E nós somos animais.

O  princípio  do  universo  se  da  somente  com  uma 
partícula  de  Deus,  que  sempre  estarão  no  universo 
primário.  Mesmo  que  os  corpos  que  elas  formam, 

José P. Cariboni Moreno - Jopeu



O Último Livro – Compreendendo a existência             74 

estejam  aqui  neste  universo  tridimensional,  essas 
Partículas de Deus que são as mentes, estão ligadas a 
ele desde o universo primário,  sem tempo ou espaço 
para  elas,  ou  seja,  para  elas  o  tempo e  espaço são 
somente uma ilusão experiencial.

Surge primeiro, em forma química e simbiótica com o 
espaço,  o  reino  mineral,  dando  lugar  as  massas  e 
energias primárias. Assim que se existe algo primário, 
ou  superior  no  Universo,  é  o  reino  da  química  e  os 
minerais.  Pois,  ao  serem  primeiro,  não  precisam  de 
nenhum outro reino, de nada mais para ser, ou existir.

Cria-se  após  isso  pelas  uniões  como  o  hidrógeno 
com oxigeno, a água e as plantas. Elas só dependem 
do reino mineral,  a terra,  para sua sobrevivência.  Ela 
não precisa dos animais.

Em terceiro lugar surgem os diferentes animais. Pois, 
eles  somente  podem  existir,  se  antes  existirem,  os 
reinos minerais e vegetais. Os animais somente existem 
por  causa  dos  minerais  e  vegetais,  sem eles  a  vida 
animal é impossível.

NO QUARTO LUGAR ESTÁ O JARDINEIRO PARA 
CUIDAR DOS REINOS SUPERIORES, e somos nós os 
corpos homídios, QUE PRECISAMOS DE TODOS OS 
OUTROS PARA SOBREVIVER. Nós, temos a diferença 
dos demais animais, com o fato de poder “criar”. Hoje 
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fazemos  isso  inconscientemente.  Pois  como  um 
carpinteiro,  cria  um  móvel  usando  a  madeira,  sem 
perceber que essa madeira está formada por diminutos, 
diríamos “átomos”, sendo que cada partícula dela é um 
ser, que unidos formam o objeto madeira.

Somos  neste  caso  os  menos  importantes,  más 
também poderemos ser os mais necessários. 

Somente  existe  Consciência!  O  restante  é  ilusão 
transitória atada ao tempo, que está morrendo a cada 
instante, dentro do universo tridimensional dos nossos 
corpos.

A Consciência é o poder e saber total,  ela contém 
toda sabedoria, e ela é a causa do universo e de nós 
mesmos.  Poderíamos  pensar  que  tudo,  é 
TOTALMENTE, é como uma coisa única e simbiótica, 
que se auto realimenta, a Consciência e suas Partículas 
com o Universo.

A Partícula de Deus

Uma Partícula de Deus não pode ser padronizada, 
ela é bem complexa,  como ali  não existe acima nem 
abaixo,  nem este  ou oeste,  tamanho nem peso,  elas 
são difíceis de compreender.
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Más de fato as “Partícula de Deus”, são as “Mentes”, 
que estariam formando o Universo Primário, a gema do 
ovo. E todos temos mentes.

Nosso  corpo  físico,  pertence  e  esta  imerso  no 
Universo. Mas, mesmo que tenhamos a ilusão, de que 
este Universo, seja uma realidade comum a todos. A 
verdade, é que cada Mente tem sua própria realidade 
individual  e  única,  que  pertence  unicamente  ao 
indivíduo.

A realidade mais importante na vida, é essa realidade 
única de cada indivíduo, é a Verdade dele, a verdade 
eterna  que  essa  mente  está  formando,  para  logo 
mergulhar  na  “Consciência  Absoluta”, 
DESAPARECENDO  NESSA  IMENSIDADE  DE 
CONSCIÊNCIA. FORMANDO PARTE. 

A  mente  consciente,  é  quem  pensa,  organiza  e 
direciona a ação. Olhar corresponde ao corpo e Ver a 
Mente.  Somente através da Mente é  que  chegamos a 
nossa consciência.

A mente não está no corpo, ela está unida ao corpo 
por  uma  força  de  atração,  talvez,  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.
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As mentes sempre estão no Universo Primário, por 
isso são eternas. A MENTE É VOCÊ! 

Antes de nascer, somos somente uma mente, uma 
partícula do inconsciente coletivo. Dito de outra forma, 
um ínfimo pedaço do “Absoluto”.  Após nascer,  somos 
uma  mente  dividida  entre  consciente  e  inconsciente, 
dona  de  um  corpo  físico.  Corpo  que  está  imerso, 
transitando por um meio. 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 
são  sensações,  que 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 
sistema  binário,  e  quando  se  especula  com  três,  é 
absurda a imensa possibilidade. Imaginemos então, que 
o  básico  conhecido da  mente,  que são  cinco 
possibilidades primarias, os cinco sentidos que causam 
as percepções. 

Se bem a mente dentro do universo primário parece 
crescer em experimentação, o que em verdade ocorre é 
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que  ela  se  direciona  para  a  consciência.  Como  ela 
forma parte de todo saber, ela também é consciência, e 
dentro dela está todo saber, é como somente ver algo 
esquecido,  perdido  de  si  mesmo.  Tudo  no  universo 
primário  é  eterno!  E  tudo  no  Universo,  tem  mentes 
como  a  nossa!  Más  deixemos  bem  claro;  todas  as 
mentes  são  iguais,  uma  “Partícula  de  Deus”,  seja 
humana, de planta, rocha ou animal.

Para compreender melhor, vou me adentrar no corpo 
humano.  Observemos  que  das  nossas  células  mais 
antigas,  aquelas  com  mais  de  10  anos,  somente 
existem as neuronas; o restante já morreu. Não existe 
em nosso corpo atual,  nenhuma delas,  mas estamos 
vivos,  por  que  existem  as  células  filhas,  netas  e 
bisnetas delas, mantendo o nosso organismo vivo. 

Também podemos perceber, que nossas células, são 
como  pequenos  animais,  se  alimentando,  defecando, 
procriando e cumprindo sua tarefa a perfeição.

Desta visão de existência sobre nosso próprio corpo, 
podemos ver como funciona o organismo denominado 
planeta,  onde  todos  os  seres  vivos  de  hoje,  são 
descendentes de aqueles que já morreram. E também, 
que  se  retiramos  a  atmosfera  que  cubre  o  nosso 
planeta, seria uma situação idêntica, a morte do nosso 
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corpo. Todas as partículas, células ou seres, também 
morrem na sua “totalidade”.

Então  somos  a  “Partícula  de  Deus”,  mente  que 
adquiriu  um corpo específico.  Neste  caso humano.  A 
sua  vez,  este  corpo  está  composto  por  um  número 
imenso de pedacinhos,  células,  glóbulos,  etc.  E cada 
um deles, tem e são, uma mente.

Essas mentes são as que formam todos os corpos 
neste  universo  tridimensional.  Tudo  que  existe, 
percebamos  ou  não,  tem  essa  “Partícula  de  Deus”, 
“mente”.  Até  pedra,  ou  energia,  planta,  estrela  ou 
buraco negro.  Os corpos são diferentes e as mentes 
são limitadas a função que o  corpo adquirido deverá 
realizar neste universo tridimensional.

As “Mentes” não tem sexo, isso é um atributo dos 
corpos dentro do Universo. E tudo o que existe é igual 
em  sua  essência.  Nós  seres  humanos  não  somos 
superiores  a  nenhum  ser,  nem  animal  ou  vegetal. 
Simplesmente, somos diferentes, em cada caso, todos 
estarão atuando, de acordo ao corpo adquirido. E nada 
impede,  que  amanhã  possamos  ser,  qualquer  corpo 
diferente deste universo. Tenhamos bem claro, que para 
os  seres  humanos  sobreviverem,  é  necessário  a 
existência  conjunta  de  todos  os  corpos  e  seres  que 
existem.
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Todos os corpos têm uma mente que se adapta ao 
corpo, no instinto, a mente, tem tudo aquilo necessário, 
para  cumprir  a  função  determinada  pela  Consciência 
Absoluta, no grande corpo do universo. 

A  maioria  das  filosofias  e  religiões  ditamina  ao 
homem como o ápice da cadeia espiritual,  mais  isso 
não é assim. La não existe acima nem abaixo, nem este 
ou oeste. Sendo fundamentalmente entender, que para 
a “Consciência Absoluta”,  todos formam parte de seu 
corpo, todos são iguais e a mesma coisa.

Elas são todas iguais em importância. A relação de 
tamanho não existe ali, por isso a mente de um corpo 
humano, é igual a qualquer outra mente, forme o corpo 
que forme. Todas são sumamente importantes, se uma 
não existisse, tampouco existiria o Universo.

Tudo que possamos ver, ou não, no Universo, tem 
uma mente. Entre as coisas que vemos, estão as fezes, 
e ela como todas as coisas, é também parte do todo 
que é o corpo de Deus, cada partícula dela,  também 
tem sua mente no “Universo Primário”. Seus atributos 
são um forte fedor malcheiroso para os seres humanos, 
o que lhes indica que não é um alimento. Más não é 
assim  para  as  moscas  ou  outros  seres.  As  fezes 
também são a comida que dá energia à terra, e dessa 
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energia é que as plantas se alimentam. Sem plantas a 
vida animal seria inviável, não existiria. 

Então, como você pode ver, essas fezes, graças a 
que  existem,  lhe  permitem  existir.  Ela  está  também 
composta  por  pequenas  partículas,  igual  a  você.  A 
DIFERENÇA ESTA SOMENTE NO CORPO.

As Mentes sempre estão no universo primário, sua 
união ao corpo, é como um link da “internet”. Assim, é 
que estamos tendo a visão dos universos como um só 
organismo, onde cada partícula está interligada a um 
centro, cérebro no nosso caso, que não é outra coisa a 
rede de Deus!

É interessante saber esta curiosa notícia, que vem de 
anel ao dedo aqui, ela está em espanhol, mas passo a 
traduzir pelo tradutor Yandex: RT - Publicado: 22 Abril 
2017 08: 06 GMT

Essas criaturas nuas podem sobreviver quase 20  
minutos sem oxigênio 'tornando-se' em plantas.

Uma  equipe 
científica  descobriu 
que  as  ratas 
toupeiras  nus 
metabolizam  a 
frutose  que 
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acumulam  em  seu  organismo  -  um  comportamento  
observado apenas em plantas - por energia e isso lhes  
permite viver quase 20 minutos sem oxigênio.

Esse  processo,  que  substitui  a  transformação  de  
glicose  usual  em  mamíferos,  faz  com  que  as  
'Heterocephalus  glaber'  produzam  energia  suficiente  
para que as células do cérebro não sejam destruídas e  
as  permita  dispensar  um  elemento  químico  
indispensável para a vida.

Thomas Park,  professor  de  Ciências  biológicas da  
Universidade  de  Illinois  (Chicago,  EUA)  e  um  dos  
autores do estudo, espera que essa descoberta ajude a  
desenvolver  novos  métodos  para  prevenir  danos  
causados pela falta de oxigênio nos tecidos humanos.

Outras peculiaridades:  As ratas toupeiras nus,  que  
medem  alguns  centímetros  e  não  têm  pelos,  vivem  
fundamentalmente  no  Quênia,  Etiópia  e  Somália,  se  
alimentam  de  raízes,  tubérculos  e  são  dos  poucos  
mamíferos  que  se  organizam em colônias.  Como as  
abelhas, possuem uma rainha reprodutora e, salvo dois  
ou três machos, o resto de exemplares são estéreis.

Outras características peculiares que fazem com que  
esses  animais  sejam  tão  interessantes  para  os  
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cientistas são que vivem cerca de 25 anos — outros  
roedores de tamanho não costumam passar dos oito -,  
não desenvolvem câncer  e  praticamente  não sentem 
dor. 

Da que pensar! Não é?
    O gato que desfia a madeixa de lã, é o pensamento 
questionador,  libertador,  o  pensamento  correto  para 
saber a verdade sem ilusão. 

NUM  UNIVERSO  PRIMÁRIO,  é  onde  todas  as 
MENTES  estão.  Elas  são  as  construtoras  deste 
MUNDO  MATÉRIA,  UNIVERSO.  Como  todas  as 
mentes são iguais, a do gato, a minha, a tua. Elas não 
podem morrer, são a VERDADE! 

Neste  ponto,  as  diferenças  que  percebemos,  são 
somente as adaptações das mentes,  aos corpos que 
ocupam.  Corpos  que  vieram  para  SENTIR, 
EXPERIMENTAR,  AMAR!   E  fundamentalmente,  a 
ocupar um lugar no Universo, fazendo um serviço, para 
que este corpo Universo exista.

Também  é  interessante  saber,  aconteceu  já  faz 
tempo, eu era jovem.

Um estado da América do Norte, decidiu exterminar 
as moscas. 
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E assim o fizeram. Más o resultado foi  que surgiu 
uma  doença  desconhecida,  que  atacava  as  plantas, 
uma peste desconhecida.

A solução foi exportar moscas da África!
A claridade da luz é necessária para poder olhar, da 

mesma forma que a compreensão, é necessária para 
poder ver. 

Se você for religioso, como podemos ver na figura 
dois, nada muda, a mente vem a se o espírito, e a alma, 
ou atma, vem a ser o Universo Primário. Más, lembro a 
você,  que  as  religiões  são  míticas.  Se  você  se 
interessar  pelo  tema,  pode  buscar  ler  o  meu  livro, 
“Crítica  as  Religiões”,  baseado  na  história  sem 
deformações ou falsidade.

Tudo o referente a esta teoria do Universo Primário, 
é  visível  no  nosso  ser.  Podemos  perceber  em  nós 
mesmos,  o  universo  atemporal  da  mente.  Onde 
encontramos o inconsciente, que forma parte do nosso 
Ser Eterno, e o consciente, a nossa realidade interna 
que está atado ao nosso corpo.  Consciente que está 
em  um  completo  batido  dos  resultados  das  ações, 
consequências, com suas conclusões, as experiências.

Nós não podemos morrer,  quem morre  é o  corpo, 
transformando  os  estados  da  matéria  que  nossos 
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corpos  continham,  em  outras  formas  de  matéria  ou 
energia.

Nós, somos a “Partícula de Deus”! Uma mente que 
adquiriu um corpo específico.
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Concepção  dos  Universos  Primário  e  das 
Transformações constantes.

Tudo o referente a esta teoria do Universo Primário, 
é  visível  no  nosso  ser.  Podemos  perceber  em  nós 
mesmos,  o  universo  atemporal  da  mente.  Onde 
encontramos o inconsciente, que forma parte do nosso 
Ser Eterno, e o consciente, a nossa realidade interna 
que  está  atado  ao  habitat  dentro  do  universo 
tridimensional, e do nosso corpo. Consciente que está 
em  um  completo  batido  dos  resultados  das  ações, 
consequências, com suas conclusões, as experiências.

Neste universo tridimensional com tempo e espaço, 
onde nossos corpos estão, estas partículas chamadas 
de mente,  que somos nós,  sofrem a ilusão de terem 
mutações constantes, hoje é isto, amanhã aquilo. Isso é 
pelos resultados das experiências que vão devagarinho 
se transformando naquilo que realmente é. A totalidade 
do “Único sem Dois”.

Então,  concluindo,  tudo  que  você  pode  ver  ou 
perceber,  são  pedaços  da  Consciência  Absoluta.  Por 
menores, diminutos pedacinhos que possam existir no 
universo, ou mesmo, o universo como um todo e tudo, 
são  somente  partículas  da  “Consciência  Absoluta”,  e 
assim é, tudo que possa existir. 
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Leis Absolutas da Criação do Universo.

➢ Não existe nada superior ou inferior no Universo. 
Tudo é diferente, necessário e imprescindível.

➢ Cada coisa é o sumo, o máximo ou superior, para 
o  trabalho  que  realizará  no  Universo.  Não  existindo 
burro  ou  inteligente,  isso  fica  especificado  ao  nascer 
nos ordenamentos da mente.

➢ O Universo está composto de seres, e os seres, 
não tem sexo, somente corpos tem sexo.

➢ Os seres são as mentes, também chamadas de 
espírito.

➢ As mentes não têm um tamanho, peso ou atributo 
físico específico. Nem estão afetadas pelo tempo.

➢ Tudo o que existe, é uma coisa somente! Dentro 
e fora de universo, somente existe a força criadora, a 
Consciência Absoluta.
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➢ O universo é um corpo somente!  Composto de 
mentes, criadoras e organizadoras destes corpos.

➢ Todo corpo no universo é formado por pequenos 
corpos, corpos menores.

➢ Da  mesma  forma  que  não  conseguimos  ver  o 
corpo universo, também não conseguimos ver o menor 
corpo existente, que é aquilo que o fez surgir.

➢ O universo se inicia com o menor corpo existente. 
Mutando, unindo-se a outros, para assim formar todos 
os diferentes corpos que existem.

➢ Todo  corpo  no  universo  tem  como  base,  uma 
mente,  que vem a ser  uma partícula  de  consciência. 
Uma parte indivisível da Consciência Absoluta.

➢ A mente se adapta aos corpos, e o que confunde 
o ser humano, é que ele olha para a sua mente, como 
se  fosse  uma  base,  uma  matriz  para  todas  elas. 
Supondo que se não funciona como essa, não é uma 
mente, isso é um erro tácito de concepção.
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➢ A mente é a partícula de Deus que a física tanto 
busca.

A Verdade Absoluta, ou espiritual, e a outra, 
considerado verdade individual e/ou coletiva.

A “Verdade Absoluta”, “Deus”, “Consciência Absoluta” 
ou  “O  Único  sem  Dois”,  é  justamente  saber,  sem  a 
menor  sombra  de  dúvidas,  adquirir  consciência, 
conhecer e estar com Deus.

Meus  livros  trazem o  caminho  percorrido  por  mim 
através do pensamento e a adquisição de consciência 
desse fato.

Saber, ver e perceber que somente existe um corpo é 
a “Verdade Absoluta”, ou “Deus”. Com a mente divina, 
que é o espírito de Deus. A mente de Deus é a soma de 
todas as mentes existentes nos Universos, Material, ou 
dos corpos, da transitoriedade de uma suposta verdade, 
que  melhor  denominaríamos  realidade,  E  o  Universo 
Primário. Que é o Universo das Mentes, ou espírito se 
preferir.
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A Verdade Absoluta é a base. Aquilo inamovível,  o 
SER QUE É, do qual nós, tudo e todos formam parte, 
tanto material, como em sua essência. TUDO É DEUS.

A verdade individual, que é somente dos humanos, é 
aquela  que  o  indivíduo  percebe  através  dos  seus 
sentidos.  Seja  ela  mentira  ou  não,  como  acontece 
especialmente com el sexo feminino, nas novelas, onde 
as  protagonistas  são  as  mulheres.  Ou com todos os 
humanos nos filmes, onde criminosos hábiles, são semi 
deuses.

Tudo isso traz consigo competitividade e a destruição 
dos  valores,  se  comandados  por  mentiras 
democráticas,  capitalismo  sionista.  Onde  grupos  de 
pessoas pretendem dominar  e  escravizar  aos demais 
humanos, em lugar de harmoniosamente compartilhar. 
Este  mundo  de  harmonia  é  representado  pelo 
comunismo.  Claro  que  posso  estar  errado,  más  isso 
depende da verdade que o indivíduo que leia, acredite.

Ou  seja,  os  sentidos  da  mente  são  os  que 
determinam o que o indivíduo entende por verdade.

A  verdade  coletiva  é  formada,  principalmente  por 
confusão,  que  gera  as  crenças  e  achismos.  Como 
religiões  e  coletividades.  Algumas  muito  negativas, 
como o cristianismo e o judaísmo. Essa negatividade, 
somente será passível de observar,  com o estudo de 
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sua  história,  desde  o  surgimento  até  nossos  dias, 
sempre e quando, o estudioso consiga separar “o joio 
do trigo”, trigo que são os fatos tal qual sucederam, e 
joio,  que  são  as  mentiras  e  deformações 
convenientemente feitas, pelos ignorantes governantes 
de cada uma dessas entidades.

A Verdade, assim como a Vida em sí de cada coisa, 
traz dentro si mesmo, a essência dos valores divinos, o 
problema do humano é perceber e compreender isso.
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PARTE  3

Onde o Universo e nós passamos a ser UM
    

Compreendendo o que o mundo esconde

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 
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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.

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 
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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.

Realidades

Poderíamos dizer que o universo como um todo, é o 
corpo  da  consciência  Absoluta.  Mas  note  que 
interessante, a realidade do universo como um todo, é 
intranscedente para o “Ser Mente” que somos nós. 

O que vai transcender do indivíduo é a mente, criada 
com a realidade interna pelo batido, que é o resultado 
das  suas  experiências.  Sendo  um  batido  dos  fatos 
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“reais”,  ou  seja,  tal  qual  aconteceram,  com  suas 
crenças, sobre aquilo que esses fatos são. Tudo está na 
nossa mente, a qual é atemporal, e não está atada ao 
tempo. 

A “Realidade do Universo” é o cenário criado para a 
realização  das  experiências  das  mentes  que  o 
compõem.

Ali,  na  mente,  temos  uma  divisão  entre  a  nossa 
realidade  interna,  que  forma nosso  eu  consciente  de 
hoje,  e  a  outra  parte  que  é  o  que  denominamos 
inconsciente,  onde  estão  guardadas  todas  as 
experiências de outras existências. Lá, a vida mundana, 
não tem tanta importância, ali não existe família, todos 
somos um.

Podemos  dizer  que  a  realidade  externa  é  a 
“consciência  coletiva  da  humanidade”,  formada  por 
aquelas  coisas  na  qual  todos  estamos  cientes  em 
algum nível de compreensão. 

Mas  tenha  conhecimento  que  aquilo  que  hoje  a 
maioria absoluta da humanidade pensa ser correto NÃO 
O É.

Como  nossa  realidade  externa  é  composta, 
principalmente da nossa “compreensão” do mundo que 
nos  rodeia,  ela  é  praticamente  guiada  impunemente 
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pelo mundo capitalista e mídia privada informativa, com 
filmes e propagandas que não param. 

Toda  essa  maranha  de  mentiras  vai  junto  com  a 
ciência  e  muita  informação  camuflada,  ALGUMAS 
POUCAS VERDADEIRAS. Isso leva o pensamento e a 
razão  das  pessoas  a  deformar-se.  É  assim  que 
conseguem,  uns  poucos,  o  impor  seus  próprios 
interesses  particulares.  Usando  e  sacrificando  a 
população mundial com absoluta crueldade, para seus 
próprios benefícios.

É assim que coisas que você toma como verdades, 
que são lições e conhecimento compartilhado, passado 
desde gerações anteriores, como uma herança maldita, 
como é o caso das religiões, não passam de mentiras e 
mitos, que aprisionam, e levam ao sofrimento. 

É notório que o homem pode dar como verdade a 
qualquer  coisa,  por  mais  absurda  que  seja,  mas  o 
homem tem duas guias básicas que são a “Verdade que 
somente  existe  fora  do universo  tridimensional”,  e  os 
“fatos históricos tal qual sucederam”. 

Quando o homem não se interessa por definir aquilo 
que realmente é, ele erra, e segue as falsidades, que 
são somente ilusões, que o fazem errar o caminho, que 
leva ao seu destino.
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O  homem  precisa  eliminar  todas  as  mentiras  e 
falsidades para poder ver, e nada na humanidade pintou 
isto com mais claridade que o escrito do filósofo grego 
Platão,  “A Caverna”,  tão  atual  hoje  como quando  foi 
escrito,  na antiga  Grécia.  (Como pode-se ler  em sua 
obra: A República, livro VII).

Partículas de Deus em Diferentes Corpos

Tudo  e  todo  tem  a  partícula  de  Deus,  que  é  a 
“Mente”, e nada pode existir sem essa partícula, porque 
ela é a base criadora, é o que forma o Universo.

Muitos  são  céticos,  e  tem  dificuldade  de 
compreender  esta  argumentação.  Isso  ocorre  pela 
educação,  que  é  dada  geralmente  pelos  seres  mais 
amados, aqueles que damos por certo que querem o 
melhor para nós. MAS SE ELES NÃO SOUBEREM O 
QUE  É  O  MELHOR?  COM  CERTEZA  NÃO  O 
PODERÃO DAR. 

Alguns  pontos  sobre  as  mentes  das  plantas, 
podemos ver no trabalho de várias pessoas. 

Monica  Gagliano,  cientista  em  fitotecnia  da 
Universidade da Western Austrália,  afirma que “Agora 
nós  somos  capazes  de  testar  e  produzir  evidências 

José P. Cariboni Moreno - Jopeu



O Último Livro – Compreendendo a existência             98 

iniciais que comprovam a ideia de que plantas podem 
produzir,  perceber  e  mudar  seu  comportamento  em 
resposta ao som” 

Nos últimos 20 anos, pesquisadores estabeleceram 
que as plantas são capazes de detectar, reagir e até se 
comunicar usando sinais químicos. As plantas podem 
até  produzir  substâncias  químicas  voláteis  para  se 
comunicar  umas  com  as  outras  quando  estão  em 
perigo. 

O Olfato das Plantas: Botânicos investigam a forma 
como as plantas sentem cheiro: algumas reconhecem, 
pelo aroma,  vizinhos mutilados;  outras detectam uma 
refeição, como a cuscuta pentagona é uma trepadeira 
parasita e obtém alimento dos vizinhos. A semente da 
Cuscuta  germina  e  conforme  cresce,  gira  sua 
extremidade  em  pequenos  círculos,  sondando  o 
ambiente e se estica e cresce na direção do que será 
sua fonte de alimento. Elas nunca crescem na direção 
de vasos vazios ou com plantas falsas, mas localizam 
pés de tomate, não importa onde estejam, na luz, ou à 
sombra. (Daniel Chamovitz)

Nisto vemos com clareza que existem as percepções 
em  uma  mente,  partícula  divina  de  uma  planta,  e 
encontramos similitudes  de  comportamento  na  planta 
como em nós. 
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Em  1983,  pesquisadores  afirmaram  que  árvores 
“avisam”  umas  às  outras  de  um ataque  iminente  de 
insetos  devoradores  de  folhas.  Eles  observaram  que 
lagartas  tinham  menor  probabilidade  de  devastar  as 
folhas de salgueiro se ele estivesse ao lado de outros já 
infestados.

Como  os  cientistas  não  conseguiram  detectar 
qualquer conexão física entre as árvores danificadas e 
as  vizinhas  saudáveis,  se  especifica  que  as  árvores 
atacadas  deveriam  enviar  mensagem  feromonal  no 
ambiente para as plantas saudáveis. 

Em outras palavras, as árvores infestadas advertem 
as árvores vizinhas. (David Rhoades e Gordon Orians) 

No  México,  ao  estudar  o  feijão-fava  (Phaseolus 
lunatus) chegaram a conclusão que quando uma folha é 
atacada por um inseto ou por bactérias, libera odores 
que avisam as demais a se protegerem. 

Na  década  passada,  no  entanto,  o  fenômeno  da 
comunicação bioquímica  das plantas  foi  demonstrada 
repetidas  vezes  em  muitos  casos,  incluindo  cevada, 
artemísia e amieiro. 

É  óbvio  que  as  plantas  não  têm  nervos  olfativos 
como  nós,  que  se  conectam  a  um  cérebro  que 
interpreta os sinais. Mas as plantas e flora em todo o 
mundo natural reagem a feromônios como nós. 
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As plantas detectam uma substância química volátil 
no ar e convertem esse sinal (sem usar nervos) em uma 
resposta fisiológica. 

Com certeza, isso pode ser considerado olfato, ligado 
a uma mente de diferente constituição no que se refere 
a impulsos e instintos inoculados nela.

Se retiramos a atmosfera do planeta, morre todo tipo 
de vida, tanto animal como vegetal, e isso mostra que 
existe um corpo planeta, composto por todos os corpos 
de vida animal o vegetal nele existindo. 

Tudo no Universo tem uma mente, que é a partícula 
de Deus, criadora do universo. Sem ela não existe!

A única coisa certa na vida física é seu final, e o final 
inevitável  de  todas  as  coisas  com  as  quais 
compartilhamos nossas vidas. Não posso falar do final 
de nossa existência, pois não sabemos a ciência certa 
se o final da vida é também o final da existência. Na 
minha vida ficou demonstrado sem sombra de dúvidas 
que o final da vida não é o final da existência.
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A Conexão Humana com o Universo

Somente  o  nosso  cérebro,  que  é  como  um 
processador, computador bidirecional, é que está neste 
universo físico tridimensional.

O que somos em verdade é a mente, e ela sempre 
permanece no Universo Primário, ela nunca chega ao 
universo físico. Isso ocorre pela constituição eterna da 
consciência.  É  ali  na  mente,  onde  reside  nosso 
consciente, que é a referência da existência física atual. 
Onde  viemos  a  obter  experiências,  consequências  e 
seus resultados.

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. Isso é porque esse consciente não reside 
no cérebro e sim na mente. Uma comprovação disso, e 
o  fato  que  na  velhice  não  nos  sentimos  diferente, 
seguimos sentindo como a criança que já não somos.

Se  não  existisse  a  mente,  e  fossemos somente  o 
cérebro,  não  teríamos  a  necessidade  de  “dormir”,  e 
repor  energias  alimentando-nos  seria  suficiente.  Mas 
como  existe  esse  universo  e  a  dualidade  cérebro 
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mente, temos a necessidade de manter a conexão da 
mente em perfeitas condições, e por isso precisamos 
dormir.  Quando  sonhamos  estamos  nesse  universo 
primário comunicando-nos com a Consciência Criadora 
que  está  ligada  a  todos  os  seres  que  existem  sem 
tempo ou espaço. E mesmo sem sonhar, estamos ao 
dormir, em contato com essa Consciencia Absoluta.

Também temos na  mente  o  inconsciente,  que não 
forma parte da realidade da vida atual. Mas que é onde 
estão todas as informações de todas as existências, é a 
maior parte do nosso Ser verdadeiro. 

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.
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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 
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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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O Universo de nossas vidas

O  homem  denomina  “Realidade”  o  “Universo”, 
entendendo ele como um todo, e pensando que para 
todos os  homens  é  a  mesma.  Grande  erro!  A nossa 
realidade  do  Universo,  é  somente  aquilo  que 
vivenciamos dentro  dele.  Ela  é  única  para  cada  um, 
como as digitais.

O Universo da realidade de cada um, é o pedacinho 
de universo onde ocorre nossa existência atual. Ele é 
ridiculamente diminuta frente a imensidão e tamanho do 
universo como um todo. 

A “Realidade do Universo”, é o seu diminuto mundo 
pessoal, que compartilhamos com a matéria imediata e 
os outros seres com os quais interage o indivíduo. Isso 
é o que determinamos como nossa realidade, “externa”, 
aquilo  que  materialmente  construímos,  dentro  do 
universo vivencial.

A maioria das pessoas, nem sai do lugar onde vive, e 
sua realidade nem sequer é completa nesse lugar, não 
o conhece ou interage em sua totalidade. 

Minusculo  entre  o  diminuto  é  a  nossa  realidade 
imediata,  onde  com  nosso  corpo,  realiza  suas 
experiências.  O  universo  das  nossas  vivências.  Mas 
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imensa  é  aquela  parte  do  universo  que  apesar  de 
existir, nunca chegaremos a perceber, vivenciar, ou nem 
mesma  ter  ideia  de  que  existe.  Será  que  deu  para 
perceber o infinitamente pequeno que é o mundo total 
onde transita nossas vidas, frente ao tamanho imenso 
da totalidade do universo?

É assim, que referente ao mundo existente para cada 
humano  é  único,  afirmo  que  existem  tantos  mundos 
humanos  diferentes,  quanto  seres  humanos  existem. 
Pois cada um vai compreendendo o mundo de acordo 
ao que observa e entende como mundo, seja real ou 
não. E quando ele concreta que o mundo é assim, esse 
é o mundo da sua consciência, aquele que ele entende 
por  real,  aceitando falhas sem saber  realmente quais 
são, e opinando, dando o que seriam as soluções de 
acordo a essa compreensão.

É dessa forma, que ele se afasta do Universo e da 
realidade deste Universo. O homem cria um Universo 
dentro  do  Universo.  Um  mundo  dentro  do  mundo. 
Dessa  forma  inicia  sua  criação  em  base  a  suas 
necessidades,  até  ali  é  natural.  Mas  isso  passa  a 
originar um mundo, onde a busca de riqueza e poder, já 
não condiz com o natural. Mundo, onde as crenças, que 
criam um nome,  para  especificar  a  causa original  do 
Universo,  e  dele  mesmo,  geram  deformações. 
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Deformando os valores naturais, dando lugar ao roubo, 
assassinato, artimanhas e formações de quadrilha, que 
originarão os exércitos.

Tudo  isso  causa  uma  bola  de  neve,  onde  a 
tecnologia, e o exercício de poder, que é a politica; vai 
guiando  e  originando  causas  paralelas  de  ilusões  e 
sonhos. E assim o homem se afasta da “REALIDADE”.

Nesse  ponto  o  homem  já  se  afastou  do  universo 
criado  originalmente,  e  passou  a  ver  um  universo 
pessoal, criado pelos humanos, o que dará origem, a 
uma  realidade  paralela,  de  um  ilusório  e  inexistente 
mundo  para  o  homem,  e  também  para  toda  a 
humanidade. Assim tudo que o homem e a sociedade 
acredita  ser  real  e  "NA VERDADE”,  não  o  é,  sendo 
totalmente ilusório e pessoal. 

É  assim  que  o  homem cria  um mundo  dentro  do 
mundo.

Nesse  mundo  “Criado  na  Mente”  do  indivíduo,  ele 
cria  pareceres que podem levar  a  erros,  mesmo que 
sejam  muito  compreensíveis.  Eu  por  exemplo, 
acreditava que os vedas deveriam ter sido dados por 
extraterrestres, uma outra humanidade. Mas hoje, tendo 
tantas  percepções  que  vem  a  minha  mente,  que  ao 
parecer  provem  de  uma  consciência  universal,  do 
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espaço  ou  Deus  se  preferir;  penso  que  homens  da 
antiguidade também a tinham. 

Mas isso segue inexplicável e por isso eu coloco o 
homem em quarto lugar de importância na criação do 
Universo,  minerais,  vegetais,  animais  e  a  espécie 
hominal, que somos nós. A nossa real importância está 
em  saber  nosso  lugar  e  cumprir  o  serviço  que  o 
Universo determinou para nós.

Muitas  dessas  criações  humanas  que  não  formam 
parte do mundo universo, são baseadas somente em 
acreditar  que  é  assim.  Ele  cria  um  Jesus,  que  se 
existisse uma figura histórica, “dessa realidade Jesus”, 
não se chamaria de Jesus, sendo que este é um nome 
falso, inventado ou mal traduzido. Nesse contexto, ele 
também modifica o que chamaríamos de real, que seria 
os  festejos  da  Saturnalia,  realizados  no  solstício  de 
verão. Colocando uma data específica, a que seria o 25 
de Dezembro, e modificando o solstício no nascimento 
desse Jesus.

As religiões criam uma vida carnal, falsa e destrutiva, 
após  a  inevitável  morte.  Fazendo  assim  que  os 
indivíduos  sacrifiquem a  própria  existência  atual,  sua 
vida, em pró dessa falsidade de vida após a morte.

Um  dia,  em  algum  lugar,  aconteceu  em  um 
momento… Isto é real e condiz com o universo. Más, 31 
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de Dezembro é o fim do ano! É falso irreal,  somente 
pertence  a  uma  realidade  humana,  determinada  por 
uma religião.

Se  profissionais  da  saúde  buscarem  solucionar 
problemas  mentais  dos  indivíduos,  se  basearão  em 
todos  esses  datos  falsos,  dando  um  valor  “natural” 
inexistente na realidade da criação universal. Será que 
psiquiatras e psicólogos solucionarão alguma coisa? É 
claro  que  não!  Psiquiatras  usarão  o  conhecimento 
médico  da  fisiologia  humana,  para  usar  drogas  que 
modificam e alteram o comportamento do cérebro, não 
resolvendo  nenhum  problema  realmente,  somente 
alterando  a  vida  do  paciente,  ao  modificar  seu 
comportamento frente ao resto da sociedade. E também 
os  psicólogos,  se  baseiam  nessa  existência  falsa, 
criada  como  verdadeira,  mas  os  problemas  mentais, 
que  são  em  realidade,  problemas  existenciais  ou 
instintos  impulsivos,  que  poderiam  provir,  de 
experiências das reencarnações anteriores, inclusive de 
reencarnações  de  animais,  anteriormente  ocorridas. 
Vida são cursos de aprendizado, e tudo no universo é 
uma coisa somente. 

Assim  o  homem  cria  os  idiomas  pelas  causas 
geográficas,  montanhas,  mares,  desertos,  etc.  Esses 
idiomas  são  uma tentativa  de  transmissão,  para  que 
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sua  comunidade,  família  entenda,  e  sua  base,  é  o 
idioma  natural  hominal,  composto  como  a  sua  base 
animal  humano,  mesclados  com  o  parecer  sobre  o 
mundo, universo real. Idiomas são muito mais que sons 
e símbolos.

As divisões são criadas unicamente pelos humanos. 
A primeira delas é a família, a que dão uma importância 
maior, importância unicamente alterada pelas crenças, 
sobre  mentiras  e  falsidades,  na  maioria  das  vezes, 
criadas  em  nome  de  Deus.  Onde  homens  se 
transformam em uma espécie de animal desconhecido, 
os  fanáticos,  onde  tudo  é  permitido  em nome dessa 
mentira.  Onde  os  valores  reais,  verdadeiros,  são 
deturpados e destruídos.

O homem ao criar um Deus, independente do Deus 
que  possa  existir,  ele  cria  momentos  sagrados  e 
templos;  quando  no  mundo  verdadeiro  todos  os 
momentos são sagrados e o templo é o próprio corpo.

Como  o  mundo  muda  do  real  para  o  ilusório,  ou 
deformado, na concepção e credibilidade humana e da 
sua sociedade;  credibilidade que é a aceitação como 
verdadeiro de coisas deformadas ou falsas, ele cria o 
dinheiro como moeda de troca, mesmo útil no conceito 
de  trocas,  ele  termina  fazendo  que  as  pessoas  nem 
sequer  saibam  realmente  o  que  querem.  Como  a 
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resposta de Julinho a sua professora, que perguntou, 
de  onde  provem  o  leite?  E  ele  respondeu,  “do 
supermercado”. 

Assim é que as pessoas adoecem na obsessão do 
obter dinheiro,  sendo que a consequência é perder o 
direito a própria vida, passando a ser escravizados pela 
busca  de  obter  dinheiro.  Sem  sequer  perceber,  que 
enquanto  exista  um  mundo  doentio,  ninguém  será 
sadio.  Por  isso  os  descendentes  deles,  mostram nas 
suas  ações  de  vida,  os  maléficos  resultados  dessa 
educação, sem conseguir ser felizes. Isso demostra o 
dito,  “dinheiro  não dá felicidade”,  e  eu agrego,  poder 
sem  compreensão  e  entendimento  da  vida  e  dos 
valores reais, destrói a sociedade, adoecendo a todos.

E assim segue, mas não tenho vontade de numerar 
todas elas, pois são muitas, mas essa é a causa de que 
o homem seja infeliz e doentio! O mundo criado pelo 
homem é na realidade, INSANO, causando confusão na 
compreensão daquilo que é importante, real.
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Realidade Interna e as Crenças

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.

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 
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pais  podem  dar,  as  escolas  e  instituições,  somente 
podem dar informação.

Tem  pessoas  que  se  referem  as  religiões,  como 
coisas 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. 
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"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  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. 
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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 o nosso caminho e a construção do nosso 
eu. E lembrem que de acordo a como pensamos será 
como agiremos.

A ilusão do bem e o mal

O bem e o mal são criações humanas, muito usadas 
nas religiões para atar e confundir seus adeptos. Mas 
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.
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Eu não sou BOM, pois, também não sou MAU. Uma 
pessoa  é  boa  ou  ruim,  má;  somente  na  opinião  dos 
outros  e  de  como somos catalogados diferentemente 
pelas  opiniões  ou  crenças  de  cada  pessoa  que 
conhecemos.

Ou seja, ser mau ou bom NÃO depende de nossas 
ações, e muito mais que isso; DEPENDEM de como os 
outros  acreditam que valemos ou somos,  nada disso 
condize com a realidade dos fatos.

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 
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”. 
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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 
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. 
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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 a todos como meus iguais. 

Se sou uma partícula, tudo que veja, também o é!
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A Doença da falsidade no individuo

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. 

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.

A principal  causa  disso,  é  o  egoismo e  a  falta  de 
respeito pelo ambiente no qual vive, como também, a 
falta  de  visão  de  “o  todo”  que  esse  ambiente 
representa. 

José P. Cariboni Moreno - Jopeu



O Último Livro – Compreendendo a existência             120 

As informações falsas, que modificam a história da 
humanidade e levam ao erro são terríveis, mostrando a 
insensibilidade  dos  dirigentes,  já  sejam  religiosos, 
políticos  ou  banqueiros.  O  capitalismo  é  hoje  a  pior 
doença da humanidade!

Não  escutem o  que  falam,  observem suas  ações. 
Pois, se querem saber quem é, vejam as ações que ele 
fez.”

Tudo nos seres do universo tem dentro de si valores 
intrínsecos  que  poderíamos  chamar  de  “Valores 
internos do Ser”,  que emanam das profundidades do 
inconsciente. 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 homídios, que não tem 
a capacidade de ver,  são a maioria da população na 
atualidade. São simplesmente animais e são facilmente 
utilizados pelos dominadores da vez. Dominadores que 
não são outra coisa, que seres afetados da doença do 
egoismo,  seres  ignorantes  que  são  incapazes  de 
perceber  a  grandeza  do  universo  e  a  fugacidade  da 
própria vida. Eles são denominados como demônios!
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A falta de valores de alguns seres, 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 pobreza claramente não 
produz felicidade, mas a riqueza também não. E não se 
pode ser feliz no meio de infelizes.

A mentira e a falsidade leva o homem a confusão e 
sofrimento.  Façamos  uma  pequena  caminhada  pelo 
mundo  atual,  onde  o  capitalismo  defende  o  que  se 
denomina “democracia”. 

Primeiro vejamos a democracia do mundo, em geral, 
de um artigo da Enciclopédia Wikipédia: 

“O governo dos Estados Unidos tem se envolvido e 
ajudado  na  derrubada  de  governos  estrangeiros 
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(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.” 

 Onde está a escolha do povo!?
Por  que  a  liberdade  e  a  democracia  não  quer  o 

comunismo? Não será que a democracia é, na verdade, 
uma plutocracia, governo dos ricos? 

É 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  podemos 
observar, que os governantes, tem critérios criminosos 
e cruéis, os quais são denominados de “opinião” pela 
mídia  aliada,  inundando  de  fakenews,  para  fazer  a 
cabeça dos incautos, que são a maioria da população.. 

As falsidades dos fatos históricos que o homem dá 
por certos, são as modificações feitas pelos vitoriosos 
sobre os fatos ocorridos, na humanidade, ninguém foi 
pior  que a igreja  católica ao modificar  todos os fatos 
históricos a sua conveniência, escondendo, apagando 
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ou  queimando  qualquer  realidade  que  a 
comprometesse. 

“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 destruição de 
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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.  Se 
duvida é somente observar nosso mundo e as ações 
dos poderosos, já seja de pessoas, grupos ou países. O 
homem deve ter o domínio da sua mente, comprovar, 
informar-se, questionar e discernir. E não permitir que o 
egoismo ou  as  crenças  o  dominem.  Mesmo por  que 
para  ser  feliz  e  ter  paz,  as  pessoas  ao  nosso  redor 
devem ser felizes. 
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A 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.
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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.

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. 
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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.

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 
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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 
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 
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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.

Quem Somos Nós?

O  que  pudemos  observar,  é  que  o  egoismo  é  a 
doença da atualidade. A mastodôntica crença de nossa 
importância,  que  é  deformada.  Onde  o  nosso  ego 
doentio, nos eleva ao grado da ilusão de que somos os 
mais importantes, e que ocupamos o primeiro lugar na 
criação.

As  consequências  dos  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.
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Somos em verdade uma Partícula  de Consciência, 
que 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 
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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 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.. 

Quais as partes que compõem o nosso eu?

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. 
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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,  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. 
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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 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 
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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 dos peixes. 
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Dialéctica Confusa

A  comunicação  humana,  está  realizada  sobre  a 
criação natural do animal humano. É uma tentativa de 
melhorar  a  compreensão,  é  uma  criação  de  nós 
humanos, sobre a criação animal criada originalmente.

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.

O  que  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  o  escutar. 
Para que isso aconteça aquilo que é ouvido ou olhado 
deve penetrar na consciência do indivíduo, produzindo 
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a  compreensão  e  afetando  a  inteligência  e  o 
discernimento.

Vejamos uma experiência realizada por “Vilayanur S. 
Ramachandran  e  Diane  Rogers  Ramachandran”, 
titulada “Por que somos cegos?”

“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 50% dos voluntários que participaram desse 
estudo não notaram o gorila. 

O som pertence ao universo tridimensional, ao corpo. 
Temos duas pessoas com o sistema auditivo  normal, 
uma  de  64  anos  e  a  outra  de  39  anos  estão  na 
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madrugada, sentadas, bebendo um café; a de 64 anos 
fala para o outro que escutou um trem ao longe, ao que 
a de 39 anos diz que não escutou nada. O som é o 
mesmo para ambas, mas o de 64 levou o som para a 
compreensão em sua mente, enquanto a outra escutou 
mas ignorou. O ser humana escuta na mente e não no 
corpo. E o mesmo ocorre com todos os sentidos.

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. 

Doença Mental? Qual?

De fato,  a  doença mental  é  criada pela sociedade 
humana. Por eles criarem um mundo humano, sobre el 
mundo  original  da  “Consciência”,  sem  tratar  de 
compreender  e  relacionar  as  diferenças  destes  dois 
mundos.

Assim  é,  que  o  mundo  humano  passa  a  ser 
compreendido  como  se  fosse  o  mundo  original  da 
consciência, esse é o erro básico, que leva a doença 
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mental, causada pela impossibilidade de compreender o 
mundo. 

Sem ir  mais longe,  vocês me verão repetir  que os 
religiosos  são  em  maior  ou  menor  grão,  doentes 
mentais. Eles querem criar um tercer mundo, totalmente 
ilusório  que  não  condiz  com aquilo  que é.  O mundo 
religioso é unicamente pessoal, do indivíduo, onde as 
instituições  religiosas  se  beneficiam e  usam a  esses 
homens, que na verdade estão doentes.

As visões e o escutar  vozes,  na antiguidade eram 
consideradas coisas  sobre  Deus  e  as  religiões estão 
inundadas  disso.  Ter  visões,  na  atualidade,  é 
considerado  uma  doença  mental,  catalogado  como 
loucura. Mas será?

Existem  coisas  muito  interessantes,  como  o 
“síndrome  de  Charles  Bonnet”;  onde  pessoas  tem 
visões inexplicáveis  sem ser  doentes mentais.  O que 
bem poderiam ser percepções de vidas passadas que 
estão  dentro  do  inconsciente  de  nossa  mente,  no 
universo  primário.  Pode  ver  sobre  o  “síndrome  de 
Charles Bonnet”.  (Notícia de 21 de maio,  2013 16:25 
(Brasília) da BBC News retirada do Google.) 

Cega há mais de 20 anos, idosa tem síndrome, que a 
faz  ter  alucinações  visuais.  Lilian  Boyd,  de  86  anos 
estava cega há mais de 20 anos quando de repente 
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começou a ver as coisas, descreveu suas alucinações 
como algo perturbador.

Foi  uma  surpresa  quando,  aparentemente,  dois 
pequenos labradores pretos apareceram em sua casa 
no Condado de Durham, no nordeste da Inglaterra.  A 
surpresa  foi  ainda  maior  quando  ela  começou  a  ver 
meninas  com belos  vestidos,  e  homens  que  ela  não 
reconhecia. 

Sua primeira reação foi o medo de falar sobre suas 
visões  e  as  pessoas  acharem  que  ela  estava 
enlouquecendo. “Eu estava com medo de falar com o 
médico  porque  ele  poderia  achar  que  eu  tenho 
demência, considerando a minha idade”, disse ela.

O que ela tem no entanto, é o Síndrome de Charles 
Bonnet,  uma condição causada por  uma doença nos 
olhos  e  não  problemas  psiquiátricos.  As  alucinações 
não emitem sons e você não pode senti-las, mas elas 
podem ser bem convincentes. Ela expressa:

"Você não consegue descrevê-la muito bem.
“Eu vi cavalos, uma vaca, homens. E quando você 

tenta  se  levantar  e  andar,  mesmo  sabendo  que  é 
apenas  a  sua  visão,  você  não  consegue  se  mover, 
porque você acha que vai esbarrar nessas pessoas.”

“Elas parecem reais, mas quando você olha bem…. 
eu simplesmente não sei. Eu não consigo definir o que 
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eles são. Não é real,  mas eles estão lá. Parecem de 
verdade.”

Ela disse que os “hóspedes” não convidados, muitas 
vezes, “ficam o dia todo” e não são bem-vindos.

De acordo com a medicina, a síndrome ocorre em 
pessoas  cuja  visão  se  deteriorou.  Partes  do  cérebro 
associadas  à  visão  começam  a  criar  suas  próprias 
imagens,  tendo  sido  privadas  de  estímulo  do  nervo 
óptico.  Dominic  Ffytche,  professor  do  Instituto  de 
Psiquiatria do King's College London e um especialista 
na síndrome, disse que foram registrados mais de 200 
mil casos da doença no Reino Unido.

Um  estudo  realizado  pelo  Ffytche  e  seus  colegas 
descobriu  que,  em 20% dos casos,  os portadores da 
síndrome  acham as  alucinações  agradáveis  e  outros 
30%  acham  as  imagens  desagradáveis.  O  restante, 
metade, tem uma opinião neutra sobre elas.

Hoje podemos notar que, no mundo ocidental,  que 
pelo menos 95% das pessoas são doentes mentais. 

A maioria absoluta, e não é representativa a classe 
social, pois quanto mais ricos mais querem. Todas elas 
têm uma obsessão por dinheiro, SÓ PENSAM NISSO!

Quando  isso  acontece,  é  uma  obsessão  doentia, 
parece que uma nuvem na consciência do indivíduo não 
deixa ver nada com clareza, raciocinar, nem pensar em 
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outras  coisas.  O  indivíduo  está  bloqueado  por  uma 
parede do tamanho de uma montanha.

Os  sintomas  são  claros.  A  perda  de  valores,  a 
redução  da  capacidade  de  discernimento,  a 
incapacidade  de  controlar  o  seu  bem-estar,  o 
descontrole  com  os  demais  seres  ao  seu  redor,  a 
incapacidade de ser feliz.

Em  um  casamento  doente,  muitas  vezes,  vemos 
claramente que o cônjuge com dinheiro compra o outro 
e este último aceita ser objeto e dependente.

Podemos ver que as mulheres perdem a noção. E no 
lugar de buscar um homem como companheiro de sua 
vida,  querem  apenas  ver  o  que  ele  tem.  São 
transformadas em prostitutas. O ser puta é o normal, 
pois, segue os parâmetros da natureza e de Deus, mas 
o ser prostituta pode na maioria dos casos, perderem 
todos os valores, e ainda não sentir nada por ninguém. 
É muito comum neste tipo de gente doente culpar aos 
demais pelos próprios erros.

Podemos  observar  a  maternidade,  onde  os  filhos, 
como objetos são cuidados e educados por terceiros. E 
como  resultado,  consequência,  seus  valores  são 
deformados.  Roubando  os  próprios  pais  quando 
adultos,  ou  colocando  eles  no  asilo  o  mais  rápido 
possível. Muitos não sentem afeto por ninguém.
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Como consequência,  na  sociedade  humana,  o  ser 
ladrão  é  natural,  e  assassino  consequência. 
Transformando  a  maldade  na  natureza  consequente 
dentro da sociedade.

Mas  para  aqueles  que  conseguem  se  libertar  de 
pensar no dinheiro, vão conseguir ser feliz sem muita 
coisa.  Os  valores  serão  os  que darão sentido  à  sua 
vida, e a sua mente livre, o fará, compreensivo, amável, 
e, por consequência, será amado.

O pensamento livre do absurdo interesse desmedido, 
fará que na sua casa, reine a PAZ, que é uma coisa 
imprescindível  para  se  ter  felicidade.  SEM PAZ NÃO 
EXISTE FELICIDADE!

A vida tem dois objetivos fundamentais, o primeiro é 
a  manutenção  do  corpo,  e  o  segundo,  obter  a 
compreensão e a consciência de si mesmo e do mundo.

Quem só pensa em dinheiro, só tem como objetivo o 
corpo e fica doente na sua relação de SER, consigo 
mesmo,  deformando  a  realidade  do  seu  meio  a 
confusos interesses e perdendo-se no logro não obtido. 
Uma vida perdida.

Quem  tem  a  mente  livre,  percebe  e  busca  do 
necessário, como também compreende a si mesmo na 
relação com os outros seres do seu meio. 
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Tendo  obtido  o  necessário,  ele  se  dedica  ao  que 
realmente  importa,  ama,  estuda,  compartilhe  e  se 
instrui. Desta forma adquire saber para poder entender 
e obtém a PAZ que só assim se pode obter. 

É necessário que os pais compreendam a existência 

Educação para um mundo melhor

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, 
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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 
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 
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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 
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. 
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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, 
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 
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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.

A Religião da Consciência

As  religiões,  que  são  baseadas  em  mitos  e 
deformações dos fatos, evitam que o ser humano possa 
compreender sua existência e o próprio Deus se assim 
for. Mas Deus não está nas religiões!!!

Se existisse uma espécie de religião de Deus, seria 
perfeita. Não haveria dissidências ou divisões, ademais 
de  estar  comprovada  em  si  mesma  pelo  equilíbrio 
perfeito que existe no universo. 

Como  nós  somos  catapultados  na  vida,  iniciando 
uma viagem pela estrada da ação, sem poder deixar de 
agir nem um instante. 

Percebendo que no parto se realizamos a ação de 
respirar, obtemos a ação de poder sobreviver, e assim 
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por  diante.  Sabendo-se que cada ação produz outra, 
que denominamos reação ou consequência, e que não 
é uma opção, não se pode parar com a corrente das 
ações.

Se  observamos  profundamente,  nós  e  nada  nos 
universos  têm a  escolha  de não agir,  todos mesmos 
aparentemente quietos, estão agindo.

Assim é que de fato, tudo e todos nós, estamos no 
caminho da ação, sem escolha, não podemos parar de 
agir. 

Como cada ação é de fato uma experiência.  Ação 
que sempre traz outra, uma consequência, que nos leva 
a adquisição de outra experiência, a qual nos conduz ao 
saber, conhecer, que é um resultado. 

Assim  é  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 a força 
criadora do universo. Podemos observar que as ações 
nos conduzem a ela em forma direta. Assim deduzi que: 

“o  caminho  da  ação  é  o  que  nos  religa  a  uma 
Consciência Criadora ou Deus”. 

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 
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que  ela,  a  mente,  através  da  vida,  cresce  em 
consciência.

Como  entendo  que  na  vida  tudo  são  ações, 
entendemos 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 da Consciência Absoluta.

Por  outro  lado,  o  universo  é  um  só  corpo.  Se 
observamos nosso planeta, sabemos que está formado 
pelos “reinos” minerais, vegetais, animais e os 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,  que  giram  ao  redor  de  um 
núcleo. 

Mas não termina nesse ponto, As galáxias giram ao 
redor de algo. 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  “A 
Consciência Absoluta, ou Deus se preferir”. 
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Ou seja, quem está em todas as coisas, não são as 
partes, e sim a totalidade.

Albert  Einstein:  “a mente que se abre a uma nova 
ideia jamais volta a seu tamanho original”

O Que o Homem Busca

Será paz ou felicidade?
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.

O amor não é um valor! Ele é a soma de valores, e 
quanto  mais  puro  mais  carente  de  sentimentos, 
sentimentalismo, ele é por si mesmo. São valores que 
emanam de dentro de nós. Amor se manifesta do nosso 
interior, rodeando-nos de plenitude. 

Nós não amamos outros seres! Amamos os valores 
que  eles  manifestam,  isso  faz  que  nos  identificando 
com eles e a totalidade da qual formamos parte, que 
somos.

O que faz a diferença,  são os valores,  eles são o 
ponto álgido da Consciência Absoluta, pois o universo é 
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um  só  corpo,  a  mente  da  Consciência  Absoluta, 
criadora da película existência.

O ser sempre “olha” a totalidade e atua na correção, 
não fazendo aquilo que prejudica a outros seres. 

O  dinheiro,  poder  e  a  riqueza  correspondem  ao 
corpo,  tudo que se possa fazer  ao respeito  não está 
imerso  nos  valores.  São  somente  possibilidades  de 
criação e realização. O dinheiro deve-se ver unicamente 
como algo que supra as necessidades, sem entrar na 
avarícia nem guardar em demasia. 

O egoismo é a doença da época! E todos os que não 
tenham valores da consciência, são meros zumbis, não 
são seres humanos e sim corpos vazios. Sem paz, não 
existe nada para eles.  

Tudo  que  existe  são  partículas  da  consciência 
absoluta,  corpos  com  uma  mente  diretriz  idêntica  a 
todas,  as  diferenças  estão  nos  corpos  e  não  na 
essência  do  ser.  Compreender  que  cada coisa,  cada 
partícula  é  uma  parte  igual  a  você,  PERMITE  QUE 
CADA COISA DEMOSTRE  SEU  AMOR  A VOCÊ!  É 
somente compreender e respeitar o outro ser tal qual foi 
criado. Os animais, plantas ou minerais não cometem 
erros, NÓS SIM COMETEMOS ERROS!

Ninguém pode te proibir de amar! Você identifica os 
valores e ama. Muitos identificam e erram, amando sem 
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medida.  Amar não contém trocas.  É interessante ver, 
que se todos vemos em tudo a Consciência Absoluta, 
todos  automaticamente  trataremos  a  tudo  com  o 
respeito devido. E “SE” todos e tudo te amam de igual 
forma,  a  plenitude,  alegria  e  felicidade  emana  da 
compreensão do conhecer essa Verdade. 

Alegria  vem do interior  do nosso ser,  não de fora. 
Mas  para  obtê-la  é  necessário  compreensão  e 
consciência. Tudo é a mesma coisa que você! 

O amor não nasce ao conhecer algum ser, surge com 
o tempo, com a visão e manifestação dos valores.

A Contradição que te impede de ver a Deus

Se falamos do Deus das religiões, afirmo, que toda 
religião que diga que deves amar a Deus sobre todas 
as coisas, te impede na realidade de que possas ver a 
Deus. Como ver a Deus sobre o próprio Deus? Pois ele 
é todas as coisas que existem dentro do corpo universo.

Devemos entender claramente a diferença entre olha 
e ver. 

Olhar é simplesmente abrir os olhos enxergando as 
diferenças de luz e sombra com sua gama arco-íris de 
cores.  Mas  VER  é  COMPREENDER  aquilo  que  se 
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enxerga.  O mesmo ocorre  com todos os sentidos de 
todos os seres e dos animais, neste caso humano. 

O  sexto  sentido  é  a  compreensão  de  todos  os 
sentidos  juntos,  refere-se  ao  instinto  e  aos  valores 
humanos, que na verdade são valores de cada coisa e 
os animais também tem valores; somente que eles não 
erram em praticá-los como os humanos.

É por isso que a consciência é a compreensão de 
cada coisa é VER, é a capacidade de COMPREENDER 
e não de enxergar.

O  segredo  não  está  em  AMAR  A DEUS  SOBRE 
TODAS AS COISAS, e sim em COMPREENDER, VER 
A CADA COISA COMO O DEUS QUE É.

A ilusão é a que causa da confusão que acomete ao 
homem impedindo que ele identifique aquilo que é.

Se é religioso, a própria religião, impede que ele veja 
a Verdade que seria esse Deus, do qual a religião fala. 
Levando-o  a  supor  que  outras  coisas  sem 
transcendência são essa Verdade. A Ilusão é o fato de 
dar  por  Verdade  aquilo  que  não  é.  Ela  SEMPRE  é 
produzida na Mente.

Pelos meus estudos e investigações as crenças são 
ilusões impostas por herança, ou costumes sociais. 

As Crenças e as Religiões que as professam são a 
pior das ilusões. Aqui temos em realidade uma grande 
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armadilha.  Pois  o  homem  tem  o  poder  de  aceitar 
qualquer coisa como Verdade, mesmo que não o seja. 
Os adeptos as religiões não são conscientes de estão 
sendo levado à crenças impostas por hereditariedade, 
ou  pelo  costume  da  sociedade.  Isso  o  afastaria  de 
Deus; que supostamente é Verdade. As religiões estão 
assentadas em narrações falsas e contraditórias,  que 
são uma doença no corpo da humanidade atual.

O  primeiro  livro  que  escrevi,  coloquei  como  título 
“Crítica as Religiões”, e quem quiser pode adquiri-lo, ou 
baixar o PDF, ou EPUB na Amazón, ou outras livrarias 
de  internet.  Também  pode  visitar  o  meu  site 
http://www.jopeu.org/

Sobre o livro, devo avisar que o livro é um estudo, 
baseado  na  história  universal  real,  buscando  os 
verdadeiros fatos  tal  como sucederam.  Assim que se 
você professa alguma religião, ele pode afetar você, ao 
mostrar coisas sobre elas que você desconhece.

Esse  livro  foi  feito  depois  de  muito  estudo,  para 
comprovar  a  falsidade nas crenças religiosas,  e  para 
libertar de ataduras os seres. DE TODAS FORMAS, O 
IMPORTANTE  É  O  QUE  ESTÁ  ESCRITO  NESTE 
LIVRO.
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Significados de Vocábulos Filosóficos

Quem é Deus?
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 existência.

Quem sou eu?
Somos  a  Consciência  Absoluta  que  é  Deus  presa 

numa mente. A mente pode ser denominada por espírito 
por alguns setores religiosos. A religião não tem nada a 
ver com Deus, são na realidade, empresas criadas por 
pessoas ignorantes.
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Quando Somos a mente?
Quando vamos formar parte  do filme de Deus nos 

transformamos numa partícula chamada de mente que 
receberá um corpo que é a roupagem do personagem 
que seremos no palco chamado de vida.

Que é o Universo?
Nada dentro da Realidade, (a qual se caracteriza por 

possuir espaço, corpos e tempo desgaste), surge de si 
mesmo. E da nada, com seu real significado, poderia 
surgir  alguma  coisa.  Assim  que  existe  alguma  força 
criadora que determinaremos com o nome de “Universo 
Primário” pelas suas características de abarcar todas as 
mentes.  Que  são  em  si  partículas  da  Consciência 
Absoluta, Deus. Algumas religiões chamam o universo 
primário de atma ou alma.

Da Consciência  que é Deus sem espaço,  que por 
consequência  direta  não  tem  corpos,  tempo  ou 
desgaste, surge o Universo. Do qual,  é improcedente 
qualquer questionamento sobre se é eterno ou nasceu. 
O universo é; e tudo que existe nele está composto por 
mentes  que  adquiriram um corpo  para  fazer  o  papel 
determinado pelo diretor que é a consciência absoluta, 
deus. 
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Que é o mundo?
O  mundo  é  um  corpo  composto  por  diferentes 

partículas.  Temos  CINCO  órgãos  básicos  nele.  O 
energético, gasoso, mineral, vegetal e o animal.

Homídios. Que é um homídio?
O  mundo  é  composto  basicamente  por  um  ser 

animal,  o  qual  compõe  uma  sociedade  comumente 
denominada humana. O ser animal propriamente dito é 
a  totalidade  do  conjunto  ao  qual  pertencem  os 
homídios.  Eles  se  subdividem  em  homídios  animais 
como a maioria, os comuns. De esses deveriam todos 
passarem  ao  estagio  do  “Ser  Humano”,  que  seriam 
aqueles que adquiriram os valores da consciência. Mas 
aqueles  capazes  de  fazerem  coisas  que  os  animais 
“não  homídios”  não  fariam;  são  os  demônios.  Estes 
últimos são a classe mais baixa e ignorantes de todos 
os  seres do universo.  Todos aqueles  de perseguirem 
poder e dinheiro sem medida estão neste grupo. 

Que é a humanidade?
Está  composta  de  homídios,  a  maioria  homídios 

animais, levado como rebanho pelos demônios para os 
próprios interesses. Em quantidade, uns cinco por cento 
no máximo, depois seguem os denominados demônios, 
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e na atualidade,  uma minoria  são o  que poderíamos 
denominar como “seres humanos”.

Que expressa Sathya Sai Baba? 
Divindade  se  expressa  a  si  mesma  infinitamente 

como os  cinco elementos  “o  céu,  o  vento,  o  fogo,  a 
água  e  a  terra”.  Toda  a  criação  não  é  senão  uma 
combinação  de  dois  ou  mais  deles,  em  proporções 
variáveis.  A natureza  característica  desses  elementos 
são o som, o toque, a forma, o sabor e o odor, que são 
conhecidos pelo ouvido,  a  pele,  o  olho,  a língua e o 
nariz. 
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Epílogo

Tudo que tenho escrito eu pratico. E a chegado um 
momento, no qual percebo que as coisas do universo 
se  atraem  por  terem  polos  opostos,  Os  corpos  têm 
sexo,  feminino  e  masculino  que  geram  a  atração 
instintiva no universo.

Mas sei que sou a mente. E nesse ponto sei que sou 
um Ser, e sei que os seres não tem sexo, percebo que 
não existem opostos, e que os iguais se atraem.

Como sou Consciencia, toda mente é uma partícula 
de uma consciência maior. Por isso sei que formo parte 
de um corpo maior, corpo que cresceu a medida que 
minha  mente,  que  eu  sou,  foi  adquirindo  mais 
consciência  pelas  experiências  obtidas  na  vida  com 
este corpo que hoje me pertence.

Corpo no qual sou um rei de amor, onde trezentos 
trilhões constantes de seres se revezam, para o manter 
vivo, para que eu possa obter consciência. São em total 
um número  imenso  de  seres  me  servindo  por  amor, 
somente para que eu possa crescer em consciência. 
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Ao parecer, na vida e no universo, o mais sagrado é 
servir.  Os  minerais  servem  aos  vegetais  e  ambos 
servem aos animais, assim que superiores são aqueles 
que mais servem, aqueles que permitem a existência de 
alguns seres crianças, que erroneamente acreditam ser 
superiores. Mas, não existe problema nenhum, algum 
dia eles crescem.

Nosso Universo sem mesura, onde
Ínfimo, diminuto é nosso habitat
Mundo das nossas vivências.
Mas incomensurável, imenso, 
É o universo que desconhecemos….

Nossa mente sem mesura, onde
Ínfimo, é nosso consciente.
Mas incomensurável, imenso, 
É o inconsciente, morada, 
Morada do Deus que sou….
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