
A religião dos ateus é a verdadeira religião

A religião dos ateus é aquela que eles e todos estamos obrigados a fazer. 
Como eles negam a Deus, tudo bem, digamos que este não existe. Mas mesmo assim 
eles  estão  obrigados  a  praticar,  fazer  como  tudo  e  todos  dentro  deste  Universo 
Tridimensional.

Como dizem que religião é se religar a Deus, mesmo que ele seja negado, existe uma 
religião criada por Deus, que é obrigatória para todos e tudo.

Obrigatoriamente,  tanto  o  Universo  como  tudo  nele,  está  obrigado  a  realizar  ações.  
Respirar é uma ação que dá como consequência o seguir existindo no corpo, alimentar-se 
da como consequência crescer.

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

Se observamos bem, desde a fecundação, o corpo da inicio a ação e somente parará ao  
morrer, mas nesse momento a putrefação é a ação do Universo com corpos que não 
realizam ações.

Por outro lado, vemos que vamos adquirindo uma mistura de informações, sensações que 
resultam em EXPERIENCIAS, ou seja, CONSEQUÊNCIAS e RESULTADOS das AÇÕES. 

Que aquilo que nos transforma, transforma e nos faz crescer. O nos faz crescer não é o  
alimento ou aquelas ações fisiológicas impostas, como circulação e respiração
O que nos faz crescer e transforma são as EXPERIENCIAS criadas pelo conjunto de 
ações e informações que obtemos durante a vida.

Desta  situação  temos  duas  coisas  como resultado  direto,  a  primeira  é  que  somos a 
mente,  e  a  segunda  que  não  somos  o  computador  cérebro  químico-fisiológico  que 
governa  nosso  corpo  transmitindo  as  sensações  nervosas,  involucradas  nas  ações 
realizadas. 
A meta pois parece ser a obtenção de experiências que levam ao saber, a especialização 
sabedoria, que é o leva á consciência, é o resultado de tudo isso. Assim pois,  é que 
somos partículas de consciência em progressão, movimento para uma compreensão do 
tudo, que é o quem nós somos e o porquê do Universo com o relacionamento que temos 
cada um com ele.

Ou seja, somos partículas do que parece ser uma consciência maior e latente ao nosso 
redor. E que isso não parece pertencer ao universo, que o universo com nosso corpo é 
somente um meio para obter, produzir um religamento, compreensão na consciência que 
o é o indivíduo.

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. Assassinando e torturando 
em nome de Deus quando precisavam, sem o menor escrúpulo ou arrependimento.

Quando percebemos a existência de uma consciência absoluta comunicando-se conosco, 
pela intuição ou sonhos, guiando-nos pela “casualidade”; podemos entender que o nós 
denominamos como Deus,  seria essa consciência absoluta de onde tudo no universo 
surge, desde a denominada “Partícula de Deus” que a física busca. 



Sendo assim a partícula de Deus é a mente. 


