O Universo, a criação, e o Hoje.
Para você existir hoje, muitas células morreram servindo a esse corpo. Somente por isso
esse corpo existe. Sendo ele o verdadeiro templo da consciência, somente por isso você
existe. Igreja é uma construção, os templos de Deus, são os corpos.
Assim tudo que existe no hoje, somente existem pelos antepassados que existiram, cada
um no seu ponto do tempo, sejam humanos, vacas, plantas ou átomos.
O princípio do Universo é de acordo ao que vemos. Que é que todo corpo está composto
por corpos menores. Ficando isso limitado pelo conhecimento da nossa ciência. Assim
pois, nunca saberemos qual seria o corpo menor que poderia existir?
Mas, na realidade, como somos consciência, nada nos impede de saber os resultados.
Se entendemos o anterior, podemos ver até onde conhecemos a construção das coisas.
Se temos uma partícula de hidrogeno, e tentamos formar água, vemos que isso não é
possível. Mas podemos perceber o casamento perfeito entre dois partículas de hidrogeno,
e que este casamento dá um poder maior, diferente, ao casal de hidrogeno. E assim
poderemos casar esse casal com uma partícula de oxigeno, obtendo a água.
Assim é tudo. O PRINCIPIO DO UNIVERSO É QUÍMICO! E NOSSOS CORPOS SÃO
UMA MAQUINA QUÍMICA.
As formas como os humanos comprovamos a veracidade das coisas são três: a ciência, a
experiencial, baseada nas experiências pessoais, e a conclusiva, que deve ter base
científica, é aquela na que um pensamento leva a outro e tudo casa perfeitamente. Esta
última é vista tanto em Einstein como no Buda, a “iluminação” que é expressa pelo
budismo.
Nas comprovações o homem dá uma importância excessiva a exatidão das ciências. Não
me mal interpretem, os científicos são admiráveis e a ciência uma das bases mas sólidas
da informação e conhecimento humano. Mas ela não é exata, tem limitações, erros e traz
consigo erros conceituais dentro da compreensão pelas razões antes ditas.
Na ciência hoje em dia o homem agrega coisas que não são ciência. A jurisprudência,
religião e política não são ciência, são criações humanas, criações que sempre podem
gerar confusão, pois interferem y modificam pelos mesquinos interesses algumas partes
da verdadeira ciência, como é o caso da história dos fatos acaecidos na humanidade, o
que seriam as experiências da sociedade humana e modificá-las é um crime que lesa a
humanidade como um todo.
Pois essa história do realmente acontecido, mostra e explica as experiências aos homens,
sendo uma necessidade absoluta para a educação e o futuro da sociedade humana sua
veracidade. FALE OS SUCESSOS VERDADEIROS TAL QUAL SUCEDERAM E AS
CRIANÇAS NÃO ERRARÃO. TERÃO UMA MELHOR OPORTUNIDADE, O MUNDO
SERÁ DIFERENTE.
A ciência é como uma imensa árvore. É uma só coisa muito complexa que obriga aos
homens ir pelas ramas para poder se aprofundar no conhecimento.
É notório que os humanos são condicionados por aquilo que estudam e apreendem, e
como é complexo este estudo, afirma seu condicionamento frente ao desconhecimento

dos outros, mesmo que sejam estudiosos de outras partes da ciência, o que forma uma
separação da visão da ciência como um todo.
E como a ciência é uma só coisa, isso dificulta a visão do homem para compreendê-la em
sua totalidade.
Sobre o condicionamento humano pelo apreendido, vamos a olhar para a ciência como
uma cômoda cheia de gavetas, cada uma com sua especialidade, física, química, etc.,
sendo que cada gaveta tem dentro de si as diferentes especialidades dessa ciência.
Abrimos então a gaveta da medicina e buscamos dentro a gaveta da psiquiatria. Então
observamos a quantidade de anos que o profissional estudou sobre os fluidos e partes
cerebrais com suas funções específicas. A medicina toma desde o século XVII, o sistema
unicista, onde a mente e o cérebro é uma só coisa, mas não é.
A psiquiatria trabalha sobre o sistema fisiológico, ela vem a ser uma especialidade dentro
da especialidade da neurologia.
Como uma pessoa que estuda que esta parte do cérebro faz isto, e aquela o outro,
poderia entender a realidade de que o cérebro é um processador fisiológico químico que
não pensa, que manda como um general e que serve como emissor receptor da mente
que é você, com o meio que é seu universo?
Hoje temos uma ciência pouco conhecida que estuda a mente especificamente. Mas
como determinamos que o cérebro é “burro”? Podemos observar a atitude do cérebro
com as substâncias aditivas, que mesmo sendo veneno para o individuo ele aceita e
exige que mantenha aquilo que o alimentou, ou melhor, que o indivíduo acostumou ao
cérebro como alimento.
Mas eu tive uma experiência pessoal interessante ao respeito. Quando tinha uns 17 anos
fui “esquecido” por meu pai que viajou a veraneio para longe. Sem dinheiro e com fome
busquei o que comer e vi arroz e laurel. Cozinhei o arroz, mas sem sal não consegui
comer e sai a solucionar isso.
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 sal; o resultado foi ????!
Assim fui compreendendo que o que dá o sabor, não são as papilas gustativas e sim o
cérebro ao obedecer seu comando. Alguma substância do arroz faltaria em meu
organismo. O processador fisiológico e receptor transmissor perfeito. Quem não entender
que o cérebro e a mente são duas coisas diferentes, não vai compreender a existência.
Como nasce as crenças?
A forma de comprovação pela experiência, é a que cria as crenças. O individuo
experiência, sendo essas experiencias a soma de suas informações que influem sobre
seus pensamentos; e de acordo a como pensamos é como falamos e atuamos.
Temos a forma correta de experimentar, que deve esta sem desejos ou imposições de
interesses pessoais, se estas experiências estão dominadas pelos interesses da pessoa,
ela será falha por mais prefabricada que seja, podendo inclusive ser uma experiência por
demência.
Se um enfermo vê um tigre que somente ele vê, ele poderá jogar-se do 5 andar e morrer,
sem importar o que outros possam tratar de fazer. A nossa realidade verdadeira está na
mente, na nossa consciência, pois a única verdade que existe e a Consciência.
Podemos ver que uma pessoa vivenciou um milagre e isso é a verdade absoluta para ele,
mas não assim para os outros, e se transmitida a experiência, teremos os que não
acreditam e os que sim acreditam, que são os que dão lugar a crença desse caso
específico.

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
falsas.
Então somente fica a comprovação por conclusão.
Se sabemos na ciência que nosso corpo tem 300 trilhões de células, que cada célula
realiza todas as coisas que definem um animal, como conclusão temos que “300 trilhões
de animais formam nosso corpo”. Assim também sabemos que estamos unidos aos
outros animais pela respiração, a atmosfera. Sabemos que no planeta terra coexistimos
vegetais e animais, que se retirássemos a atmosfera, todos morreríamos. Por conclusão
temos que o planeta terra é também um organismo similar ao nosso, que está constituído
por corpos menores. E assim por consequência poderemos chegar a: “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”.

