
Que significa ser a mente

Nós somos a mente e o corpo é o carro, ou os pés da mente; para andar na estrada da 
vida colhendo experiencias.

As características  do animal  humano são a  capacidade de criar  um mundo diferente 
desde o mundo original criado pelo criador.
Os humanos estamos limitados.  Não podemos criar  um mundo igual  ao criador,  más 
fazemos igual a ele. Pegamos partes ou partículas, e criamos outras. Más mesmo assim, 
estamos limitados na nossa capacidade sensorial. Estamos limitados em uma gama de 
sons,  visão  e  audição,  ademais  de  não  poder  tocar  no  fogo  sem  consequências, 
limitações que o criador não tem.
 
Todos  os  problemas  da  sociedade  humana  são  erros  cometidos  pelos  humanos, 
especialmente feitos pelos que comandaram, tanto políticos, como lideres religiosos. Para 
solucionar  somente  existe  uma forma,  voltar  a  nossas origines e buscar  esses erros.  
Como  exemplo  dou  o  surgimento  da  igreja  cristã  no  ano  400  DC  pelo  Imperador 
Constantino e a formação de etiquetas como a palavra ‘nazista”, que hoje se pronuncia 
muito,  mas  que  cada  um  entende  a  sua  maneira,  com  um  consenso  negativo  e 
condenatório, intentando unir a todos para destruir quem não entra nessa etiqueta por ter  
estudado a historia real dos fatos. O sionismo é o pior que existe na nossa humanidade.
Outra coisa, que no inicio, é natural e correto, hoje é um câncer no corpo da humanidade. 
A formação de grupos, tribos, nações, grupos religiosos e/ou ideológicos. Isso somente 
consegue destruir a humanidade e o mundo real pelos enfrentamentos e lutas pelo poder 
que  estão  intrinsecados  nesse  contexto.  Como  exemplo  dessa  negatividade,  dou  os 
clubes  de  futebol,  que  mesmo  sendo  um  jogo  onde  os  indivíduos  não  participam 
diretamente, produzem enfrentamentos e mortes sem o menor sentido ou senso lógico do 
ser humano.
                         
Individualmente, nós, primeiramente questionamos, pensamos, depois, fazemos provas 
falando, comunicando. Depois, ou vamos pretender ter razão, ou seguimos o caminho 
correto. Depois agimos! As ações produzem reações, consequências, e estas conseguem 
um resultado parcial,  que com o tempo vai  se aperfeiçoando em um resultado maior.  
Nesse momento! Poderá ser o melhor momento de nossas vidas, ou o pior deles.

A sociedade cria um mundo humano, e consegue corrigir  os erros,  ou virá guerras e  
destruição, ademais de doenças, que seriam as consequências. Ao reiniciar após uma 
guerra,  em  nossa  historia,  vemos  que  a  humanidade  segue  com  erros,  pois  os 
vencedores  impõem sua  vontade etiquetando  os  perdedores.  Se realmente  fossemos 
seres humanos, poderíamos chegar a um consenso, más o desejo de poder que a doença 
do capitalismo, que é a doença atual da humanidade, gerando o pus do egoísmo e a 
destruição, ademais de mudar os valores intrínsecos e imutáveis do mundo real. Ou seja, 
não adianta querer ou propor, a existência do mundo criado pelo criador é inamovível, 
com bases que são leis do criador. Isso são as consequências do corpo humanidade, que 
até os demais animais e plantas sofrem.

Já individualmente, os resultados na mente de um indivíduo humano, vai produzindo um 
mundo único e pessoal,  que pode ser  correto e dar  felicidade e paz,  podendo ver  o 
caminho a sua frente. Outro é o incorreto, impedindo obter paz e o balsamo do amor,  
pretendendo comprar e ser dono e ou dona de tudo. O que fara a mente da pessoa um 
caos sem direção. E também, adoecendo a mente, e por conseguinte o indivíduo e seu 



corpo. São os escapistas, neuróticos e escapistas, onde o mundo selvagem os impedem 
de existir, como um pez em uma poça de água.

A mente precisa de valores básicos, que são um mandato, más, aqui é que se produz o 
livre  alvedrio.  Aqueles  que  conseguem  uma  mente  correta  e  pura,  dada  pela 
compreensão,  sabedoria  e  consciência,  são  seres  humanos,  os  escolhidos  para  a 
próxima etapa. Os que solo buscam poder,  a mente apodrece,  pela falta do alimento 
fundamental que são os valores intrínsecos do ser, dados pelo criador. Estes são seres 
inferiores  aos  animais,  pois  fazem coisas  que  nenhum animal  faria,  já  que  todos  os 
animais seguem a perfeição os valores intrínsecos do ser. Eles são os demônios! Aqueles 
que  não  tem paz,  que  parecem a  peixes  vivos  em uma  frigideira  ao  fogo,  que  não 
conseguem morrer.

A mente,  para  todos aqueles  corretos,  aos que me incluo,  criam um mundo pessoal  
melhor que a realidade atual do mundo, más, somos conscientes que estamos nele, e não 
lutamos contra. Já que o mundo da sociedade humana representa uma maioria, mesmo 
que doentia; e como a transmissão em um conjunto de humanos termina criando uma 
maioria  por  contagio,  este é um ponto importante  para poder  curar  a humanidade.  A 
comunicação deveria sempre levar a uma verdade sem alterações ou falsidades, deveria 
evocar os valores, e não os sem coração como hoje, onde heróis são assassinos ou 
manipuladores maquiavélicos.
Assim que na velhice, se temos sorte, poderemos aperfeiçoar esse mundo mental, que ao 
parecer  não  se  visualiza  o  final  de  tal  perfeição,  estando  mais  tempo  nele  que  na 
sociedade.
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