
Herança

A nossa herança física, nos é dada ao nascer. Tanto no “DNA”, como tudo aquilo referente 
ao corpo, como também, o lugar em que nascemos.
Se dou minha herança aos meus herdeiros imediatos, seria uma injustiça.
Para eu poder estar aqui, todos meus antepassados, do mais remoto dos tempos, me 
deram a possibilidade de viver o hoje. Depois de uma vida de luta em minha forma do eu,  
não  penso  que  os  bens  materiais  sejam  importantes,  pois  pelo  que  observo,  os 
abastados, perdem compreensão e consciência sobre a vida, a existência, transformando-
se em seres que a maioria despreza. Não quero isso para meus decentes, quero que 
sejam  amados  pela  capacidade  de  amor  e  compreensão  que  obtenham,  que  sejam 
queridos pela maioria.
Se tivesse muitos bens, coisa que não tenho, deixaria somente uma base econômica para 
cada  um.  Pois,  desejo  que  tudo  que  obtive  na  vida,  chegue  e  beneficie  a  todos  os 
herdeiros de meus herdeiros e seus herdeiros. Para que isso suceda, devo fazer uma 
escolha.
Hoje sei muito claramente, quem sou eu. Também sei que poucos sabem quem são. Por 
isso tratarei de explicar a todos quem eu sou.
Eu sou aquele que Platão chamava de político. Como no conceito, entendimento que ele 
deu em sua época, no livro “A Republica”, no capítulo “A Caverna”. Mas, no meu tempo, é  
totalmente errado esse conceito em relação ao que Platão queria expressar, poderia dizer  
que sou o político de Platão, aquele que tem repugnância da politicagem atual, que nunca 
se  envolveria  com  tamanha  camada  de  seres,  que  somente  poderia  chamar  de 
demoníacos.
O homem tem dentro de si um científico. Minha obra é para que todos os científicos leiam, 
e  deem  uma  oportunidade  de  possibilidade  a  ela.  Depois  que  busquem,  se  houver, 
aquelas provas que afirmem ela. Gostaria que ela ocupasse o lugar do BigBang, como 
teoria mais aceita. A teoria do “Universo Primário” merece isso.
Quando dei inicio aos mais de dez livros diferentes, que em definitiva são somente um, 
dei o título ao meu livro de “O Livro de Jopeu”, pois o pseudônimo que usei como escritor 
foi “Jopeu”. Ele significava José Pedro, as iniciais dos meus primeiros nomes. Que em 
definitiva, era ainda vestígio de egoísmo. O danado! O “EU”, era desde o ponto de vista  
do “Ego”, sendo o ego aquilo que diferencia a todos os seres, não somente aos humanos.  
Hoje decidi eliminar o livro de jopeu, e passar a colocar tudo os mais compreensível que 
possa no livro, “O Último Livro – Compreendendo a Existência.

Nas necessidades da humanidade,  percebi  a  urgência  por  compreender a existência, 
Deus e o Universo, com a relação humana nesse contexto, incluindo a educação que os 
pais devem dar a seus filhos. Eliminando as falsidades, mentiras e conceitos errados, que 
se encontram nas religiões, especial mente as mais destrutivas, que são o cristianismo e 
o judaísmo. Muitos setores da ciência humana, viraram um brinquedo de que sabe mais  
as regras confusas e falsas dessa profissão, como psicologia e aquelas ciências que não 
poderiam nunca ser denominadas ciências, por mais estudos fossem, que são a política, 
economia, mercado e similares.

Escrevo isto por que entendi que resolvi o que poderíamos denominar como problema 
existencial,  que  abarca  tudo  o  anteriormente  dito.  A cobaia  fui  eu!  Comprovando  as 
mudanças  nas  minhas  percepções,  conhecimento  inclusive,  no  meu  mundo  material.  
Disso obtive paz e felicidade, coisa que desejo não somente para meus descendentes, 
como para todos na sociedade humana. Sempre existe entre o positivo um valor negativo, 
e o fato de meu coração sim desejar isso para todos, minha inteligência, sabe que não  
poderia existir  uma paz e felicidade em um mundo de ladrões, corruptos, assassinos, 



cheio de pessoas carentes de valores. Como percebi durante meus 70 anos de vida no 
mundo capitalista, com seu circo de mentiras e manipulação das mentes das pessoas. 
Entendi que o que vivemos hoje, é uma plutocracia, onde os ricos governam com todas 
suas maquinações e maldades sem se importar com as pessoas.
Assim é que compreendi, que o mundo comunista é o caminho. Vi a humilde Cuba ser 
atacada, roubada, denigrida, e acusada injustamente, vi ao pai dos cubanos, discursar 
durante horas a fio, explicando de diferentes formas, a vida e o porquê do comunismo.  
Como o mais amoroso dos pais explicam a seus filhos. Também pude admirar, o que a 
paupérrima China, fez em setenta anos, transformando-se na maior economia do mundo. 
Como a herança comunista da Rússia, colocou sua ciência armamentística, espacial e 
social,  praticamente,  em  uma  das  melhores  do  mundo.  Nem  o  mundo  inteiro  pode 
pretender fazer guerra a Rússia, sobre a consequência de ser destruído.

Clausulas

1)  Não  realizei  o  trabalho  para  ter  poder,  nem  dinheiro,  pois,  essas  coisas  estão 
resolvidas na minha vida. Os seres humanos devem saber realizar todo o que precisam 
para suas necessidades, somente depois disso, estariam capacitados para compartir a  
sua vida com outro, respeitando e dividindo as tarefas.

2) Minha esposa no princípio da nossa relação, me disse, “sou burra”. Eu olhei para ela e  
disse,  “não  acho”.  O  trabalho  dela  implica  conversar  com  muitas  mulheres,  não 
fofocamos, mas após uns anos ela voltou a me dizer a mesma coisa. Eu perguntei a ela,  
sabendo a sua resposta, “você é feliz”, sabia que diria sim. Então perguntei, das mulheres 
que você fala, - que são muitas -, tem alguma que possa ser como você, no respeito a 
essa felicidade?”. Nunca mais falou a mesma coisa.
DEIXO  CLARO  QUE  NÃO  EXISTEM  PESSOAS  BURRAS,  QUE  TODOS  TEM  A 
CAPACIDADE NECESSÁRIA, PARA REALIZAR O SERVIÇO QUE VEIO A REALIZAR 
NESTA EXISTÊNCIA.
DEIXO CLARO, QUEM SEM O APOIO DE MINHA ESPOSA, NÃO PODERIA REALIZAR 
O TRABALHO COMO O REALIZEI. MEU TRABALHO É OBRA DE AMBOS.

3) Falei com minha esposa e disse para ela que o resultado do trabalho era nosso e não  
meu. Disso especifiquei que desejava doar os resultados e todos os benefícios passíveis  
de obter, pelo nosso trabalho, SERIA DOADO AO COMUNISMO DE CHINA E RÚSSIA, 
PARA ORGANIZAR UM PARTIDO COMUNISTA MUNDIAL, COMO A ONU, SOMENTE 
PARA PAÍSES COMUNISTAS. As decisões não me competem, sei que ambos países 
escolhidos saberão usar da melhor maneira esses possíveis frutos.

A minha herança é aquela que deixo como obra para a sociedade humana. Pois essa 
herança abarca todos os meus decentes  em todo tempo e  lugar.  Dinheiro,  se muito,  
adoece e destrói ao indivíduo.


