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A lei fundamental e básica deve ser compreendida.
O Pai é a Verdade. E, a matéria é a criação. São o positivo e masculino, ou o negativo e
feminino.
No mundo da Verdade, que é o que somos, o que tudo e todos são, não existe superior
ou inferior. Não existem diferenças. O espaço é como uma sala imaginaria e virtual, que
assume as dimensões necessárias para a compreensão poder ser obtida. Ela leva ao
saber, a experimentação, ao resultado ou sabedoria, e, no final volta ao Pai,
compreendendo a unidade de toda coisa existente, compreendendo a constituição básica
de cada coisa.
Já o mundo da matéria, o feminino, é o mundo da experiência, do laboratório da vida.
Onde corpos e medidas são necessários, são os supostos de ser. Ali sim tem acima e
abaixo, com as suas medições, que são transitórias. Podemos ver isso em como os
conceitos mudam ao passar das épocas.
Mente e espírito são a mesma coisa.
Para ver e compreender a Deus, precisamos compreender que somos a ‘MENTE”, que o
corpo é uma dádiva da mãe, a companheira de Deus. Portanto o corpo é o templo de
Deus, com a mente que é a parte de Deus, a Verdade eterna e imutável, e o altar, seu
coração, o sentimento e adoração que é a mãe. A mãe também é eterna, más como um
todo, dentro de si as coisas estão em constante mudança e transformação. Pois “ELA É A
EDUCADORA”, o laboratório que guia e comprova as coisas, fazendo você, seu filho, que
eres parte masculino e parte emenino, sempre priorizando uma dessas partes sem
equilíbrio total possível. Pois, o equilíbrio entre ambos, é quando você chega a ser um
com Deus, a transcender a matéria, mesmo formando parte dela. Más, isso não se
consegue com o desejo, na realidade, o desejo impede isso, é como um freio.
Os olhos da Verdade estão na mente. Eles transcendem os olhos do corpo. Os olhos do
corpo são como óculos, que usamos ao entrar no laboratório da vida.
Os olhos do corpo, com os demais sentidos do corpo, são para perceber o que está ao
nosso redor, e as leis imutáveis do Universo, são a guia que devemos apreender para
orientar a mente pelo caminho correto, que é fazer de sua mente, que é parte de Deus,
um Universo de harmonia e PAZ, a paz é o alimento, o sangue da mente. Da mesma
forma que a água e ao sangue da MÃE UNIVERSO.
A paz é fundamental para poder comunicar-se com o Pai. Isso ocorre no sono, quando
dormimos, apagando os sentidos transitoriamente. Quando acordamos no silêncio da
madrugada, aqueles que pensem e priorizem a Deus, que pretendam saber sobre tudo
que existe, recebem dele as compreensões que estejam de acordo ao seu estágio de
aprendizado. Ou seja, seu estado de Consciência. Que é a visão longínqua do próprio
Deus, pois, Deus é Consciência, somente que é absoluta, pois abarca a tudo e todos.
Por isso…

Não existe nada que seja superior ou dominado no mundo da Verdade. E, feminino e
masculino, que é a mesma coisa que negativo e positivo, correspondem ao mundo da
Verdade. Sendo assim, o feminino e masculino, são o equilíbrio e saúde da mãe. Pois
Deus adora a sua criação como a ele mesmo.
Ama a teu próximo como a ti mesmo. Seres são todos, desde um inseto a uma planta,
para Deus, tudo é igualmente amado e querido, tudo forma parte da unidade que é ele.
Faz dois mil anos no tempo passado, o comunismo não existia, más ele foi criado pela luz
de Deus. Quando o Pai percebeu o que passava com a humanidade, o confusa e doente
de egoísmo que estava, iluminou alguns humanos como Carlos Marx, para dar uma guia
dos ensinamentos que eu transmiti antes, e que agora amplifico.
Ama teu próximo como ati mesmo!
Não existirá Paz, ou Felicidade, enquanto exista um ser infeliz, ou sofrente.
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