
Os mundos existentes

O que é real? 
O homem inicia sua criação em base a suas necessidades, até ali é natural. 
Mas isso passa a originar um mundo, onde a busca de riqueza e poder, já não 
condiz  com o  natural.  Mundo,  onde as  crenças,  que criam um nome,  para 
especificar a causa original do Universo, e dele mesmo, geram deformações. 
Deformando  os  valores  naturais,  dando  lugar  ao  roubo,  assassinato, 
artimanhas e formações de quadrilha, que originarão os exércitos.
Tudo isso causa uma bola de neve, onde a tecnologia, e o exercício de poder, 
que é a politica; vai guiando e originando causas paralelas de ilusões e sonhos.
Nesse ponto o homem já se afastou do universo criado originalmente, e passou 
a  ver  um  universo  pessoal,  criado  pelos  humanos,  o  que  dará  origem,  a 
realidade falsa, de um ilusório e inexistente mundo para toda a humanidade. 
Assim tudo que o homem e a sociedade acredita ser real e verdadeiro, não o é, 
sendo totalmente falso, ilusório. 
Isso é o pior que poderia suceder, um mundo diferente , falso, baseado em 
parte, pelo Universo real.

É assim que o homem cria um mundo dentro do mundo. E nem sequer se 
baseia naquilo que poderíamos dizer que é real, o mundo universo, com todo o 
que é criado antes dele. Dele ser criado através de uma evolução natural. Por 
isso eu coloco o homem com sua sociedade em quarto lugar de importância. 
Minerais, vegetais, animais e a espécie hominal, que somos nós.

Ele  cria  um  Jesus,  que  se  existisse  uma  figura  histórica,  “dessa  realidade 
Jesus”, não se chamaria de Jesus, sendo que este é um nome falso, inventado 
ou mal traduzido. 
Nesse contexto, ele modifica o que chamaríamos de real, que seria os festejos 
da Saturnalia, realizados no solstício de verão. Colocando uma data aleatória 
desse festejo, em uma data específica, a que seria a data do 25 de Dezembro. 
Fazendo, criando um falso solstício em uma data próxima, que não respeita o 
natural, mundo real, que seria o dia do solstício de verão.
O  mais  interessante,  é  que  modificam  a  realidade  do  solstício  de  verão, 
determinando que o tal Jesus teria nascido nessa data. Coisa totalmente falsa 
pelas narrações das próprias escrituras na qual baseiam o nascimento desse 
personagem falso ou histórico.  E  o absurdo!  Isto  é declarado publicamente 
falso,  pelos  criadores  desses  eventos,  a  igreja  cristã,  também denominada 
igreja católica. Seguida pela falsa história de sua morte na cruz, para conseguir 
os  seus  propósitos  egoístas  de  riqueza,  poder  e  domínio,  sobre  as  demais 
pessoas.
Homens que em sua ignorância,  ainda pretenderam mudar a natureza real, 
mentindo sobre o mais natural da existência, que é a morte. Criando uma vida 
carnal,  falsa  e  destrutiva  ,após  a  inevitável  morte.  Fazendo  assim  que  os 
indivíduos  sacrifiquem  a  própria  existência  atual,  sua  vida,  em  pró  dessa 
falsidade de vida após a morte.

Eles  também  criaram  um  calendário  falso,  que  não  respeita  as  estações 
naturais, as quais são determinadas, pelo movimento astrológico, que produz 
os câmbios climáticos com suas estações.
Um dia, em algum lugar, aconteceu em um momento… Isto é real e condiz com 
o  universo.  Más,  31  de Dezembro  é  o  fim do  ano!  É  falso  irreal,  somente 



pertence  a  uma  triste  realidade  humana,  igual  aquela  do  tal  Jesus  e  seus 
criadores.

Se  profissionais  da  saúde  buscarem  solucionar  problemas  mentais  dos 
indivíduos, se basearão em todos esses datos falsos, dando um valor “natural” 
inexistente na realidade da criação universal. Será que psiquiatras e psicólogos 
solucionarão  alguma  coisa?  É  claro  que  não!  Psiquiatras  usarão  o 
conhecimento médico da fisiologia humana, para dar drogas que modificam e 
alteram  o  cérebro,  não  resolvendo  nenhum  problema  realmente,  somente 
alterando a vida do paciente, ao modificar seu comportamento frente ao resto 
da sociedade. E psicólogos,  se baseiam nessa existência falsa, criada como 
verdadeira,  mas  os  problemas  mentais,  que  são  em  realidade,  problemas 
existenciais ou instintos impulsivos, que poderiam provir, de experiências das 
reencarnações  anteriores,  inclusive  de  reencarnações  de  animais, 
anteriormente ocorridas. Vida são cursos de aprendizado, e tudo no universo é 
uma coisa somente. 

Assim o homem cria os idiomas. Dada as circunstâncias geográficas, e muito 
idiomas  diferentes  foram  criados,  justamente  pelas  causas  geográficas, 
montanhas,  mares,  desertos,  etc.  Esses  idiomas  são  uma  tentativa  de 
transmissão,  para  que  sua  comunidade,  família  entenda,  e  sua  base,  é  o 
idioma natural hominal,  composto como o de todos os demais animais. São 
muito mais que sons e símbolos.

As  divisões  são  criadas  unicamente  pelos  humanos.  A  primeira  delas  é  a 
família, a que dão uma importância maior, importância unicamente alterada 
pelas crenças, sobre mentiras e falsidades, na maioria das vezes, criadas em 
nome de  Deus.  Onde  homens  se  transformam em uma espécie  de  animal 
desconhecido, os fanáticos, onde tudo é permitido em nome dessa mentira. 
Onde os valores reais, verdadeiros, são deturpados e destruídos.

O homem ao criar um Deus, independente do Deus que possa existir, ele cria 
momentos  sagrados  e  templos;  quando  no  mundo  verdadeiro  todos  os 
momentos são sagrados e o templo é o próprio corpo.

Como o mundo muda do real para o ilusório, ou deformado, na concepção e 
credibilidade  do  humano  e  sua  sociedade;  credibilidade  que  é  a  aceitação 
como verdadeiro  de  coisas  deformadas  ou falsas,  ele  cria  o  dinheiro  como 
moeda de troca, fazendo que as pessoas nem sequer saibam realmente o que 
querem.  Elas  adoecem  na  obsessão  do  obter  dinheiro,  sendo  que  a 
consequência é perder o direito a vida, como é natural em todos os animais, 
passando a ser escravizados pela busca de obter dinheiro. Coisa que uma elite 
inconsciente e cruel usa em seu beneficio. Elite inconsciente, porque em sua 
ignorância,  coloca a vida de sí mesmo e daqueles que dizem amar em uma 
situação não existente no mundo real.  Sem sequer perceber, que enquanto 
exista um mundo doentio, ninguém será sadio. Por isso os descendentes deles, 
mostram na suas ações de vida, os maléficos resultados dessa educação, sem 
conseguir ser felizes. Isso demostra o dito, “dinheiro não dá felicidade”, e eu 
agrego, poder sem compreensão e entendimento da vida e dos valores reais, 
destrói a sociedade, adoecendo a todos.

E assim segue, mas não tenho vontade de numerar todas elas, pois são muitas.



Essa é a causa de que o homem seja infeliz e doentio! O mundo criado pelo 
homem e na realidade INSANO.


