
Qual a verdade de Deus, o humano e da sociedade?

A “Verdade Absoluta”, “Deus”, “Consciência Absoluta” ou “O Único sem Dois”, 
é Consciência do ser humanos, é justamente saber sem a menor sombra de 
dúvidas. Adquirir consciência, é conhecer, estar com Deus, rodeado de Deus.
Meus livros trazem o caminho percorrido por mim através do pensamento e a 
adquisição de consciência desse fato.
Saber, ver e perceber que somente existe um corpo é a “Verdade Absoluta”, ou 
“Deus”. Com a mente divina, que é o espírito de Deus. A mente de Deus é a 
soma de todas as mentes existentes nos Universos, Material, ou dos corpos, da 
transitoriedade  de  uma  suposta  verdade,  que  melhor  denominaríamos 
realidade, E o Universo Primário. Que é o Universo das Mentes, ou espírito se 
preferir.

A Verdade Absoluta é a base. Aquilo inamovível, o SER QUE É, do qual nós, 
tudo e todos formam parte, tanto material, como em sua essência. TUDO É 
DEUS.

A verdade individual, que é somente dos humanos, é aquela que o indivíduo 
percebe através dos seus sentidos. Seja ela mentira ou não, como acontece 
especialmente com el sexo feminino, nas novelas, onde as protagonistas são as 
mulheres. Ou com todos os humanos nos filmes, onde criminosos hábiles, são 
semi deuses.
Tudo  isso  traz  consigo  competitividade  e  a  destruição  dos  valores,  são 
comandados por mentiras de etiquetas, como a palavra democracia, falsa pela 
impossuível  escolha  real  do  indivíduo,  sendo  levado  pela  propaganda  e 
mentiras judiciais. Também a mentira da liberdade, com o capitalismo sionista. 
Onde  grupos  de  pessoas  pretendem  dominar  e  escravizar  aos  demais 
humanos, com as correntes de salários miseráveis, onde o humano somente 
tem tempo para trabalhar, em lugar de harmoniosamente compartilhar. Este 
mundo de harmonia é representado pelo comunismo. Claro que posso estar 
errado, más isso depende da verdade que o indivíduo que leia, acredite.

Ou  seja,  os  sentidos  da  mente  são  os  que  determinam o  que  o  indivíduo 
entende por verdade.

A  verdade  coletiva  é  formada,  principalmente  por  confusão,  que  gera  as 
crenças e achismos. Como religiões e coletividades. Algumas muito negativas, 
como o cristianismo e o judaísmo. Essa negatividade, somente será passível de 
observar, com o estudo de sua história, desde o surgimento até nossos dias, 
sempre e quando, o estudioso consiga separar “o joio do trigo”, trigo que são 
os  fatos  tal  qual  sucederam,  e  joio,  que  são  as  mentiras  e  deformações 
convenientemente feitas, pelos ignorantes governantes de cada uma dessas 
entidades.

A Verdade,  assim como a Vida em sí  de cada coisa,  traz  em si  mesmo,  a 
essência  dos  valores  divinos,  o  problema  do  humano  é  perceber  e 
compreender isso.


