
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. E para a 
Consciência Absoluta todos são iguais e a mesma coisa. Todos formam parte do corpo de 
Deus, que ‘este universo tridimensional.
Alguns como os Rosacruzes, estudam durante anos como em um colégio e dão exames, 
assim que se pretendes dialogar com eles, não conseguiras. Eles te darão o discurso 
apreendido desde o pódio dos “donos da razão”, que como a maioria dos religiosos 
pretende ser mais que outros. Mas eles estão equivocados.
Eles se baseiam numa evolução material da reencarnação de corpos, mas corpos não 
pertencem ao “Universo Primário”, e sim ao universo criado por ele, o universo 
tridimensional. E a “Partícula de Deus” que é a “Mente” são todas iguais em importância. 
A relação de tamanho não existe ali, por isso um corpo humano é igual as células que o 
formam, todos tem uma mente e são uma “Partícula de Deus”.
De fato, Deus é o Absoluto, e é Consciência. Ele se divide e um número de partículas de 
tal imensidão que não podemos descrever nem contar. Todos são ‘Mentes”, são como 
células de Deus em um universo sem tempo ou espaço, e a totalidade delas é a Mente de 
Deus.
Neste universo tridimensional com tempo e espaço, onde nossos corpos estão, estas 
partículas da mente de Deus sofrem mutações constantes, hoje é isto, amanhã aquilo.
Então, tudo que você pode ver ou perceber, nada mais são que pedaços de Deus. Os 
menores, diminutos pedacinhos que possam existir no universo são Deus, como tudo que 
possa existir. E cada célula do corpo, seja qual for o corpo, são partículas de Deus. Como 
o corpo humano, que é uma partícula de Deus, mas que esta formado por um número 
imenso de partículas de Deus.
Entre as coisas que vemos esta as fezes, e ela como todas as coisas, é também parte do 
todo que é o corpo de Deus, e ela também tem sua mente no universo sem tempo e 
espaço. Mais bem, como no corpo humano está composta de varias mentes na sua 
transformação.
Seus atributos são um forte fedor malcheiroso para os seres humanos, o que lhes indica 
que não é alimento. Mas não é assim para as moscas ou outros seres. As fezes também 
são a comida que dá energia à terra, e dessa energia é que as plantas se alimentam. 
Sem plantas a vida animal seria inviável, não existiria. 
Então, como você pode ver, as fezes lhe permitem existir, e ela é Deus igual a você. A 
DIFERENÇA ESTA SOMENTE NO CORPO.

O superior, deveria entender-se, como aquilo que primeiro foi criado, que também é o que 
mais serve, protege e nutre as criações posteriores. Por isso o superior é o mundo 
mineral. O Universo tem um princípio baseado no estudo da química. Após isso, vem o 
mundo vegetal, o qual não pode existir sem o mundo mineral, é como se a mãe de tudo 
fosse o mundo mineral e seu filho o mundo vegetal. Depois em terceiro lugar em 
importância vem o mundo animal, interdependente dos mundo anteriores. Penúltimo está 
a divisão do mundo animal, as feras, onde estamos nós, são aqueles animais que 
dependem inclusive de outros animais, uma especia canibal do ordem animal.

Nós estamos em quarto lugar, e nos dividimos em três especies hominais. A maioria é da 
ordem puramente animal fera, escravos da propaganda e o salario. Uma parte dessa 
espécie hominal fera, transforma-se em hominal ser humano, são os que pelo 
conhecimento adquirem compreensão, sabedoria e consciência do mundo e de sí mesmo. 
Todos os hominais pretendem ser assim, más, a maioria fracassa. Passando a ser a 
especie mais baixa do Universo, são os hominais demoníacos, ou demônios. Estes são 
aqueles que fazem coisas que o mundo animal não faria. Como escravizar a seus 
semelhantes sem importar-se com nada. Obsessionados com o poder e domínio. São 



também uns micróbios purulentos e contagiosas, que adoecem mentalmente e produzem 
doenças mentais na grande massa.


