
As Matemáticas.

Os humanos “CRIAMOS” um mundo sobre o mundo já criado pelo “UM SEM 
DOIS”.
Más, quem é o UM SEM DOIS?
É Aquele que tem todos os nomes, que responde por qualquer um. Aquele 
que os humanos genericamente dão o nome de “DEUS”, expressando todas 
as coisas, e que hoje termina sendo sinônimo de confusão mental.
A primeira coisa que o homem criou, foi por necessidade, foi a comunicação, 
o idioma. E isso é o que sempre fazemos, inclusiva neste escrito.

Vamos, pois, conhecer a Deus!

O homem cria todas as ciências, e todas elas, precisam de uma explicação 
plausível e compreensível, nesse ponto ele cria as matemáticas, dando a 
base existencial do universo em UM MAIS UM fazem DOIS.
Más isso somente é válido entre as leis da física e química do UNIVERSO. 
Isso é a ilusão, aquilo que em um INSTANTE é, deixando de ser nos 
INSTANTE que segue. Sendo o INSTANTE, a menor medida possível do 
fator tempo, que rije tudo no Universo.
Para conhecer o fator da matemática de Deus, devemos sair do Universo, 
para compreender as verdades, de como está VERDADEIRAMENTE 
constituído o Universo e nós mesmos. 
É quando entendemos que O UNO SEM DOIS, criou o Universo do próprio 
corpo. Formando a equação de VERDADE ABSOLUTA, que é outro nome de 
DEUS. 
Como ele cria o Universo usando a sí mesmo, a equação da VERDADE é a 
mais simples que possa existir, UM MAIS UM É IGUAL A UM! 
Como nada se cria desde o ELE MESMO. O UNIVERSO foi criado desde 
fora dele, e as suas bases, como é a PARTÍCULA DE DEUS, buscada pela 
física estão do lado de fora dele, dando a base deste Universo, como fios de 
uma energia invisível ligada a cada PARTÍCULA dentro dele, sendo que cada 
partícula, é a menor medida que constitui cada elemento base, dentro e fora 
de cada corpo.
Por isso, a PARTÍCULA DE DEUS é a MENTE. Sendo todas elas iguais. 
Escrevi sobre isso na teoria do UNIVERSO PRIMÁRIO.
Negativo é UNO, e Positivo é UNO. Um mais UM formam UM. Positivo e 
negativo é a paridade do EQUILÍBRIO ABSOLUTO E IMUTÁVEL, a própria 



ETERNIDADE. Também tem muitos nomes, feminino e masculino, preto e 
branco, são as duas caras de cada moeda.
Deus É o MAIOR e o MENOR, pois, cada partícula existente, tem em si a 
paridade, o preto e o branco EM FORMA INDIVISÍVEL. O que transforma o 
negativo e positivo em uma só coisa. Onde um pode dominar o outro, de 
acordo as situações e o tempo.
A Característico do feminino e masculino, negativo ou positivo, é que quanto 
mais capacidade de bondade tenha uma partícula, em si mesma, terá a 
mesma capacidade de maldade e vice versa. O que ditamina isso, é a 
“CONSCIÊNCIA” de cada partícula, sendo Consciência outro nome de Deus. 
Pois é a única coisa que permite o equilíbrio de cada coisa. O homem 
consciente, busca a bondade por consequência de sua sabedoria, e 
compreendendo que tudo e todos são Deus, a bondade é a sua natureza, 
más, ele é consciente da enorme capacidade de maldade nele existente. A 
Consciência dele domina, produzindo um pensamento libertador e claro. Ele 
transforma o pensar, falar e atuar; em uma só coisa. O ELE.
    
Eu sou Jopeu! Nessa afirmação, existe o TODOS, que é o EU. E a minha 
personalidade, construída pelas minhas experiências, que é o JOPEU. O 
Jopeu desaparecerá como físico dentro do Universo, más, o EU persistirá.
Nada se perde! Tudo persiste, mesmo os pensamentos e as experiências. 
Eles formarão parte de uma energia livro eterna, disponível sem sem a 
ilusão, somente com a relação eterna da VERDADE.
Existem seres dominados pela maldade e domínio, são os demônios, más 
tudo é transitório, cada ser é como um livro, escrito através de cada vida, de 
cada experiencia. Um dia, em algum lugar, será chamado de mestre, por 
dominar o demônio dentro de si, fazendo surgir o equilíbrio, através do saber. 
O sábio, somente entrará na sabedoria, quando for capaz de ver, o infinito de 
coisas que não sabe, tudo o que lhe falta saber. Por isso, alguém, um dia, 
expressou: “Eu só sei, que não sei nada!”
                                                                                                               
ASSIM CHEGAMOS A MATEMÁTICA DA VERDADE! 
UM MAIS UM É IGUAL A UM. 

Eu, como humano, sou UM MAIS UM IGUAL UM. É complexo explicar a um 
humano o que ele é, isso é o trabalho de cada qual. Más, sim posso explicar 
isso em relação ao corpo humano.



Meu corpo é 1+1=1, más, cada partícula dele, também é 1+1=1. Ou seja, 
explicando a grosso modo, meu corpo esta composto de 300 trilhões de 
1+1=1; que são as minhas células. 
Más,… esse meu corpo, é somente 1+1=1, que para poder ser, precisa de 
300 trilhões de 1+1=1, para poder existir.

CADA PARTÍCULA É UMA, UM 1+1=1 DIFERENTE, NÃO EXISTEM DOIS 
IGUAIS, NÃO EXISTEM DOIS NA MATEMÁTICA DA VERDADE.              
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