Jesus seria um crente?
Com o conhecimento que tenho hoje, eu não poderia ser um crente
do que sei. Quem sabe, não acredita, pelo simples fato de que sabe.
Uma vez um crente me identificou com Jesus. Eu disse: “Não! Que
que é isso?
Más depois, pensando, se Jesus viesse como eles predicam, como
seria? Será que eles o reconheceriam?
Eu sei que não o reconheceriam! Pois eles não aceitam o
conhecimento baseado na sabedoria, e a confundem, com o que foi
dito por gerações, sem aceitar raciocínios ou provas.
Isso é porque estão baseados em sua fé interior, sem bases de
sabedoria ou ciência.
Veneram um Jesus, alegando sua sabedoria, seu saber, que acham
ser incompreensível para eles. Más, quem sabe compreende e não
aceita nenhuma fé cega, no máximo, cala como eu.
Como seria essa vinda de Jesus? Se realmente ocorresse?
Vai contra todas as leis do Criador, um corpo animal se manter
intato e vivo. Eles mesmo falam do sepulcro de Jesus, o que
identifica sem lugar a duvidas um lugar de putrificação de um
corpo, seguindo os mandatos do Criador. Assim, pois, somente
poderia vir como um ser reencarnado. Coisa que sim está de acorde
as leis do Criador.
Será que eles reconheceriam um ser encarnado? Mesmo se fosse o
verdadeiro Jesus?
Eu sei que não! Conheci Sai Baba e vi seus milagres em direto, pois
fui até a Índia vê-lo. E, até no fantástico da TV Globo saiu uma
matéria sobre ele. Toda a elite mundial, inclusive a elite religiosa,
soube dele. E, ele fazia milagres como dizem que Jesus fazia. Então
não seriam os milagres, que o fariam reconhecer.
Já teve pessoas dizendo ser ele, a reencarnação dele, reuniu
pequenos grupos, saiu na televisão pela TV do Sílvio Santos, e
também a maioria, pensou ser um fraude.
Por isso sei que mesmo a reencarnação verdadeira de Jesus, não
seria reconhecida se mostrasse sua sabedoria.
As pessoas em realidade, não seguem Jesus, más, sim suas
crenças, seus pareceres.
Eu digo que sou Jopeu, sei que tenho sabedoria, más as pessoas
seguem aferradas aos seus “acreditos”, mesmo eu me
dessangrando para comunicar e mostrar um caminho de saber e
consciência.
Eu já transcendi religiões, e não vejo nenhuma possibilidade, dos
crentes, terem seus desejos de vinda de Jesus realizado.
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