
Estados de Consciência

Existem vários graus de consciência no ser humano.
Quando vejo a consciência de acordo a um grado elevado ou abastado, vendo 
com a totalidade da consciência que tenho, eu sei que todos os capitalistas 
sionistas são partículas de consciência, ou Deus se preferir, como suas células, 
todos os animais, plantas e gotas de água.

Sei que o princípio do universo é Químico, que se inicia pelo objecto-átmo-
partícula  mais  pequeno  que  possa  existir.  Proveniente  desde  fora  desse 
universo, de uma energia básica de consciência, determinada MENTE.
Mente é uma especie de base, adaptada a toda existência dentro do universo. 
É a mente que determina as ações e propriedades que cada partícula fará 
nessa existência. Sendo um problema que os homídios, humanos, identifiquem 
a Mente como sendo todas iguais a deles. Grave erro!

Assim compreendo que essa consciência está em cada ser, que o mundo não é 
meu, e sim dessa consciência criadora. Que tudo ela sabe, ao não ter passado, 
presente ou futuro.
Sei também que tudo que essa consciência quer é lei! Que o significado da 
palavra religar, que é uma obrigação impossível de não fazer, por mais em 
contra que o homem opine.  “É O CAMINHO! “A ação que traz sempre uma 
consequência,  e no final  da um resultado que sempre são AGREGADOS DE 
CONSCIÊNCIA.”

Mas  não  consigo  manter  constante  essa  consciência  elevada.  Pelo  menos, 
ainda não.
Por isso é que quando vejo as ações dos sionistas, que são mil vezes piores que 
o  nazismo,  com  suas  mentiras  egoístas  e  profundamente  malignas, 
perguntando-me como os judeus, são capazes disso, depois que a humanidade 
abriu seus braços em compreensão união e fraternalismo…

Eu tenho em meu interior uma revolta de ira, que me custa dominar. Somente 
consigo isso, ao compreender o anteriormente expressado que já se encontra 
em minha consciência.
Penso que algum dia minha consciência cresça mais e fique constante, já seja 
nesta vida ou nas próximas. Isso deve ser a realização do ser, A CONSCIÊNCIA 
CONSTANTE E ABRANGENTE QUE NOS LEVA A IDENTIFICAÇÃO COM AQUILO 
QUE MUITOS CHAMAM DE DEUS.


