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Prologo

A humanidade tem dois caminhos. Ou consegue 
crescer, ou se autodestrói. 
Depois de escrever o livro, ao revisar, percebi que 
seria  a espiritualidade que o sistema comunista 
precisa.
Neste escrito estão as bases reais filosóficas sem 
religião,  e  com  bases  na  ciência,  que  poderia 
causar  o  crescimento  consciente  para  nossa 
humanidade. 
Cada ser humano é uma partícula, uma parte, e 
como tal pode influir e modificar o mundo atual 
pelo saber baseado no mundo real da natureza, a 
dificuldade radica  em eliminar  o  mundo ilusório 
que o homem criou.
A  forma  correta  da  espiritualidade  humana  é 
vivencial  e  prática,  tao  comprovável  como  na 
ciência. 
Devemos “saber e compreender” quem somos e 
como  funcionamos,  como  funciona  o  Universo, 
que  é  onde  estamos  imersos.  E  o  mais 
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importante,  saber  como  nos  relacionamos  com 
ele.
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Início

Nos somos duais, estamos entre dois mundos, o 
da  eternidade que é onde reside  o  conceito  da 
Verdade  e  o  do  físico,  o  universo,  onde  está  o 
conceito da Realidade.
Quando  o  homem  inventa  uma  palavra,  na 
realidade esta inventando um conceito sobre uma 
comparação. 
Como exemplo colocamos a palavra “perfeição”, 
coisa que somente existe para o homem, e que 
somente  pode  existir  na  comparação  do 
considerado “imperfeição”. 
De  forma  que  usaremos  o  significado,  e  os 
conceitos das palavras Verdade e Realidade para 
diferenciar os mundos da nossa existência.
Quando alguém fala, “estou dizendo a verdade’, é 
irrelevante,  pois  isso  não  existe  no  mundo  da 
Verdade. Somente falamos na realidade da vida 
através do nosso corpo
Na realidade está se referindo a uma ocorrência, 
um fato acontecido, o que é uma experiência, e 
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que de acordo com essa pessoa, assim ocorrera. 
Mas que ninguém, a não ser quem compartilhara 
essa experiência, poderia asseverar o quanto foi 
assim. Para ela seria um “fato real”, um fato com 
valor de exactitude da palavra verdade. Mas para 
outro seria falso ou uma crença ao compartilhar 
essa afirmação. 
Imaginem um “milagre”, que a pessoa vivenciou, 
para  ela  é  um  fato,  uma  verdade,  pois  ela 
experimentou isso na sua totalidade. Depois  ela 
conta  para  você,  ou  você  acredita,  o  que  para 
você seria uma crença, mas nunca um fato,  ou 
acha que é falso, mentira ou ilusório.
Uma das dificuldades para compreender a parte 
espiritual  da  vida,  é  que  temos  falta  de 
expressões  que  diferenciem  especificamente  os 
diferentes planos da existência. 
Nós  deveríamos  ter  expressões  que  possam 
abarcar  explicitamente  todos  os  mundos 
existentes, não só o físico, mas também, o mundo 
mental  e  o  eterno  e  Inalterável.  Para  assim 
quando  alguém  se  comunicar  conosco, 
entendamos  claramente  o  que  nos  está 
expressando.
A mente significa o exatamente o mesmo que a 
palavra espírito. Somente que a palavra mente é 
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bem definida sobre seu significado, mas a palavra 
espírito te um significado vago, inconsistente. 
Para  compreender  melhor  a  espiritualidade 
humana,  devemos  compreender  como  mente  o 
significado da palavra espírito.
Somente fica obter uma real compreensão, a mais 
duas  palavras,  antes  de  prosseguir.  E  são  os 
vocábulos “Verdade e Realidade”, para expressar 
conseguindo  compreender  melhor  o  mundo 
espiritual. 
O  mais  importante  é  o  que  essa  mudança  faz 
dentro  de  nós,  a  medida  que  a  praticamos, 
faremos uma diferença entre o plano espiritual, e 
o vivencial, do dia a dia.
Se usamos a palavra “Verdade”, somente quando 
desejemos  expressar  aquelas  coisas  que  forem 
eternas, sem princípio nem fim. Denominaremos 
especificamente,  tudo  aquilo  que  possa  ser 
entendido como Deus, a base dos universos.
É  claro,  que  presumimos,  que  aquilo  que 
expressamos com a palavra Verdade, está fora de 
qualquer  matéria  ou  universo  existente.  Ou 
refere-se a totalidade da energia  dos universos, 
que é sempre a mesma, de acordo com Einstein, 
quantidade que na sua totalidade não muda.
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Realidade  é  o  nosso  dia  a  dia,  seus  fatos  e  o 
mundo  que  nos  rodeia,  que  está  em constante 
mudança a cada instante, nascendo e morrendo 
na sua imediatividade.
Toda a criação faz parte da Realidade, só que para 
o  homem,  aquelas  coisas  que  estão  afastadas, 
que ele não vivencia, é como se não existissem. 
Mas existem e fazem parte da realidade de outros 
seres. A Realidade do homem, é o seu corpo, a 
adquisição  de  consciência  da  sua  mente,  e  o 
mundo que o rodeia. 
E  assim já  teremos  bem diferenciado  na  nossa 
mente, aquilo referente a algo eterno ou Deus, se 
assim preferir  denominá-lo,  e  também o mundo 
físico, que está cheio de realidades momentâneas, 
transitórias. 
A  Realidade  do  mundo  é  a  mesma para  todos, 
somente  é diferente em como cada individuo a 
percebe, pois cada um tem a sua realidade que é 
unicamente dele. 
A Verdade é a mesma para todos,  a Realidade, 
nosso meio, é a guia. A Ilusão são as armadilhas 
que todos devemos superar.

Sobre Einstein
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Einstein afirma que o universo é constante na sua 
massa  e  energia  total,  apesar  de  que  eu 
pessoalmente  acredito  ser  assim,  isso  é  uma 
“teoria”,  é  impossível  de  comprovar  por  meios 
humanos.  Da  mesma forma que  ocorre  com as 
teorias da existência de Deus, e de como iniciou-
se o universo.
Tudo que vemos dentro do universo transmuta. Os 
corpos, tem um princípio e um fim. O fator tempo 
determina  a  duração  das  transmutações 
produzidas pelo desgaste ocorrido entre os corpos 
e as energias que os compõem. E a pergunta de 
como surgiu tudo isto se mantém. 
Nada  no  universo  surge  de  si  mesmo,  tudo  é 
criado desde o exterior do ser que nasce, por essa 
razão,  me  parece  muito  lógico  pensar,  que  o 
universo é criado desde o exterior dele. 
A mesma teoria do Bigbang, não explica de onde 
surgiram, os supostos compostos, que produziram 
a suposta explosão.
É ai onde entra os questionamentos sobre nossos 
sonhos, nossa mente e nosso mundo pessoal, “o 
universo que somos”.
Podemos  observar  que  nossa  mente  vai  para 
frente e para atrás sem medida, que dela surgem 
ideias, questões e imagens, que muitas vezes não 
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sabemos de onde vem. Pois existem doenças dos 
olhos,  como  é  o  Síndrome  de  Charles  Bonnet, 
onde  as  pessoas  sofrem  de  visões 
impressionantes. Como também, todas as coisas 
desconhecidas  e  incomprováveis  que  dessas 
visões surgem, e que nós guardamos para nós ou 
as negamos por medo.
A  conclusão 
para mim, é que 
a  mente  é  o 
fator  criador  do 
meu  verdadeiro 
eu.  Que  minha 
mente  é  eterna 
e imortal.
Vejo  a  Mente 
como  um 
iceberg, onde uma pequena ponta é o que vemos 
sobressair do mar, mas que baixo a superfície, a 
massa é imensa, em relação ao que podemos ver. 
A ponta desse iceberg, é a nossa realidade dentro 
do  universo,  atada  ao  corpo  e  ao  fator  tempo, 
sendo  o  nosso  consciente.  O  restante  é  o 
inconsciente,  o  local  onde  estão  gravados  os 
resultados das experiências de outras existências. 
A  mente  nunca  está  dentro  do  Universo 
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tridimensional.  Ela  está  no  que  denomino 
Universo Primário, e que as religiões denominam 
alma, ou atma. 
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Surgimento do Universo

Se pensamos e observamos como real o universo, 
questionaremos se “surge”, nasce desde fora. Mas 
independente  de  se  nasce,  ou  sempre  existiu, 
aceitamos  a  lógica  que  nasce,  ou  surge  desde 
fora. Fica então clarificador o nome de Universo 
Primário, já que seria desde onde ele surgiu.
Como  as  características  do  espaço  não  pode 
existir  na  eternidade,  concluiremos  que  esse 
Universo  Primário  é  um  universo  sem  espaço, 
massa ou tempo.
Esse seria o universo das nossas mentes. E assim 
sendo, e determinando que nos somos a “mente”, 
que ela é eterna, por estar nesse universo sem 
espaço  ou  tempo,  sabemos  que  nós  mesmos 
somos eternos, que o corpo se transforma, mas a 
mente que somos nós, está no lugar que sempre 
esteve, formando parte da Consciência Absoluta, 
ou Deus se preferir.
Assim  temos  que  alguma  coisa  de  “Supremo 
Saber”,  está  no  comando  de  tudo  isto.  E  da 
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mesma  forma  que  a  mente  domina  o  cérebro, 
este Ser domina as mentes. 
O corpo é o nosso veículo, o carro que nos permite 
existir no universo experiencial do físico, obtendo 
experiências  para  que  a  mente  possa  adquirir 
consciência.
Somente temos a nós mesmos! Por isso, tudo que 
existe,  somente  pode  ser  compreendido  desde 
nós.
Podemos  observar,  que  nascemos  e  se  inicia  a 
recepção  de  impressões.  Vamos  crescendo  e 
identificando  as  coisas  que  nos  levam  a 
determinadas  situações.  Depois  vamos  sendo 
induzidos com informações de todo tipo, falsas e 
reais, de acordo com as crenças dos nossos pais.
Depois o mundo nos inicia em uma montanha de 
informações  e  instruções  igualmente  compostas 
de falsas e reais. 
Com tudo isso já iniciamos faz tempo as nossas 
experiências,  que  são  a  prática,  de  todas  as 
informações e instruções recebidas. 
Se aceitaste tudo como valido, lamento por você.
Assim  nos  tornamos  adultos  fazendo  nossas 
escolhas. Se interessado por alguma coisa, você 
se aprofundará no seu estudo. Primeiramente será 
sabedor  ou  perito,  e  depois  sendo  sábio  sobre 

Jopeu



         Espiritualidade Real para a Humanidade             16

essa  questão.  Por  último  si  segues  buscando 
aprofundar,  desde  teu  inconsciente  surgirá  algo 
assim como uma peça perfeita, que preencherá o 
saber que buscavas. Então surgirá um destelho de 
compreensão  absoluta  daquilo,  e  ficaras 
extasiado.  O  que  aconteceu,  é  que  adquiriste 
Consciência sobre aquilo que querias. 
E Consciência é o saber absoluto de algo,  onde 
nem as palavras parecem poder explicar, gerando 
uma imensa discussão sobre o real significado da 
palavra consciência. 
Isso  que  determinamos  no  paragrafo  anterior 
como  consciência,  é  somente  uma  ínfima 
partícula  do  “Saber  Supremo”,  que  é  a 
“Consciência Absoluta”, pois ela está presente em 
todas as mentes, seres que existem. 
Todas as mentes são partes do corpo de Deus, a 
Consciência Absoluta. 
É assim que surge o Universo Físico.
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O Universo

Vamos  inciar  colocando  que  as  medidas  na 
espiritualidade são de diferentes magnitudes. 
Eu sou um “ser”, mas cada célula do meu corpo 
também e um ser. 
De  forma  que  uma  PARTÍCULA  é  a  menor 
quantidade de algo, eu sou a menor quantidade 
do mim humano e a célula e a menor quantidade 
de sua espécie em mim. 
A “massa” não existe na espiritualidade e o ser 
sempre ocupa a unidade de partícula.
Da mesma forma o instante é  a  menor  relação 
referente  ao  fator  tempo.  Como  podemos 
observar, que em um tempo de sofrimento, ele é 
muito demorado, como o tempo da alegria passa 
rapidíssimo.
O “tempo não existe na espiritualidade, sempre é 
uma relação de um aspecto específico e vivencial.
Nada em lugar algum nasce da nada ou de uma 
explosão sem razão. Isso é obvio. E também nada 
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nasce ou surge completo, ou e sem motivo. TUDO 
TEM UM PROCESSO.

Então como surge este Universo?

Os cientistas da física, falam muito da “partícula 
de Deus”.  E isto seria,  sem dúvida para eles,  a 
partícula  básica  que  forma  o  universo.  Coisa 
lógica, pois nada nasce ou surge de dentro de si 
mesmo. 
E  desta  forma  temos  que  o  Universo 
tridimensional surge desde fora.
Se  temos  que  na  espiritualidade  não  existe  o 
tempo,  nem a massa,  nos  encontramos em um 
Universo sem “tempo nem espaço”, e assim por 
consequência  lógica,  essa  “partícula  de  Deus”, 
seria de constituição espiritual. Ela é a Mente!
Somente quem consciente de algo é quem pode 
criá-lo.  Concluímos,  que  aquilo  que  podemos 
entender  como  Deus,  é  essa  “Consciência 
Absoluta”, a base de tudo o que existe. 
Quando  entendemos  isso,  podemos  perceber  a 
existência de um “Universo Primário” sem tempo 
nem espaço, que seria a residência de todas as 
mentes existentes. 
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E por conclusão: 
➢ Tudo no Universo tem uma mente. 
➢ Nada existe sem uma mente.
➢ As mentes se adaptam aos corpos que ocupam.
➢ A função de cada corpo existente, é cumprir com 

serviço predeterminado no corpo do Universo.
➢ A razão! Você deve perguntar a Deus.

Assim  determinamos  então  que  a  “Consciência 
Absoluta”, por ser a criadora dos Universos está 
afora dos limites destes Universos; e que ela sim 
poderia ser denominada como “Verdade, Deus” e 
ser Eterna. 
Esse “Todo Consciência”,  cria o que poderíamos 
chamar de “Célula Original”, que tem a forma de 
um ovo.
Essa  célula  original,  tem  um  limite,  que 
vulgarmente seria chamado, de a “casca do ovo”. 
Essa  casca  é  o  “EGO”.  Quando  a  partícula  de 
consciência  o  cruza,  penetrando  no  Universo 
Primário,  ela  se  surpreende!  Pois  identifica  a 
outro, como igual a si mesmo. 
Na totalidade Absoluta da Consciência, que está 
fora da casca do ovo, o ego não existe. Ali  não 
existe dois. Tudo é UM e o mesmo, Consciência de 
todo saber, sem tempo nem espaço, sem acima 
ou embaixo.
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Essas partículas  de consciência  que cruzaram o 
ego, penetrando no Universo Primário, são o que a 
física  chama  de  “Partícula  de  Deus”.  São  as 
Mentes.
Todas  essas  partículas  estão  sempre  ligadas  a 
“Consciencia Absoluta”, mesmo quando presas a 
um corpo, estando existindo na vida do Universo 
físico.
O Universo Primário vem a ser esse ovo, a “célula 
original”,  onde  se  encontram  todas  aquelas 
partículas, que a ciência chama de “Partículas de 
Deus”. 
Dentro  dos  limites  do  Universo  Primário,  que 
denominamos de ego,  estão todas as partículas 
de Deus.  Elas  são chamadas de MENTES.  Todas 
são  iguais,  partículas  de  consciência,  as 
diferenças  somente  existirão dentro  dos  corpos, 
na matéria do Universo Tridimensional.
Aquilo  que  seria  o  limite  do  núcleo,  seria  o 
Universo  físico.  Ele  estaria  rodeado  por  uma 
espécie de nebulosa, onde as Partículas de Deus, 
individualmente, parecem ver o filme, do que será 
a  sua  vida  após  o  nascimento.  Então  ocorre  o 
nascimento,  onde  a  mente  tem  a  ilusão  de 
despencar no corpo escolhido.
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Por  isso  é  que  podemos  dizer  que  é  na  nossa 
mente que reside a nossa verdadeira existência!
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A Mente é a “Partícula de Deus”

O  consciente  é  o  que  esta  atado  ao  Universo 
Tridimensional,  a Consciência do corpo e do seu 
meio
O inconsciente é onde esta todas as conclusões 
de  consciência  das  experiências  de  existências 
antes realizadas. É onde existe comunicação com 
a  Consciência  Absoluta.  Na  mente  existe  como 
uma  linha  que  corresponde  ao  consciente,  o 
aprisionamento a existência corpórea, a qual vai 
se  debilitando e  no  final,  a  morte  do  corpo,  se 
produz o desligamento.
A mente esta imersa no Universo Primário. Mas se 
preferir  usar o vocábulo Alma, ou Atma, fique à 
vontade. 
Explicando isso, quando falamos de nossa alma, é 
somente  uma  referência  pessoal  de  onde 
estamos, a nossa ubicação, o endereço e moradia 
da nossa mente.  Essa Alma nada mais é que o 
Universo Primário, mas como existe espaço entre 
as células do nosso corpo, também ali elas tem 
uma separação entre as mentes. É por isso que 
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falsamente  expressado,  se  fala  o  termo “minha 
alma”.
Sendo  que  essa  separação  é  formada  pela 
“Consciência Absoluta”, e não é outra coisa que a 
própria  “Consciência  Absoluta”  colocando  os 
limites  a  cada qual.  “Somos partículas  de  Deus 
rodeados SEMPRE de Deus”.
Tudo que existe,  percebamos ou  não,  tem essa 
partícula “mente”, até a pedra ou energia, planta, 
estrela ou buraco negro. 
É  muito  importante,  saber  que  nós  seres 
humanos,  não  somos  superiores  nada,  nem  a 
nenhum ser.  O que ocorre,  é que simplesmente 
somos  diferentes,  pois  todos  e  tudo,  estão 
atuando de acordo ao corpo adquirido. Para que 
os seres humanos possam existir, é necessário a 
existência  conjunta  de  todos  os  seres  que 
existem. Inclusive a pedra.

As  mentes  são as  que formam todos  os  corpos 
neste  universo  tridimensional  que  conhecemos. 
Tudo que existe,  percebamos ou  não,  tem essa 
partícula “mente”, os corpos são diferentes e as 
mentes  são  adaptadas  ao  corpo  adquirido, 
limitadas a função que esse corpo deverá realizar 
neste  universo  tridimensional.  Ao  vir  com  um 
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corpo, nela são embutidos os instintos e tudo que 
corresponde a herança, ou seja, tudo que vem do 
corpo  inicial.  Pode  parecer  muito  louco  para  os 
conceitos globais atuais, mas se temos em conta 
que não existe tempo na base que é o Universo 
primário, fica aceitável que as mentes mudem de 
corpos, como também que muitos corpos sejam o 
corpo inicial dessa mente em referência ao reino, 
ou  estado.  Notemos  também  a  existência  de 
corpos  durem  um  absurdo  de  tempo,  como  as 
estrelas ou o diamante.
Se  você  está  pensando  que  a  inexistência  do 
tempo  é  irracional,  lembre  da  teoria  da 
relatividade  de  Einstein,  já  comprovada.  E  que 
desde  os  primórdios  da  humanidade  se  fala  de 
eternidade.  Coisa  que  somente  pode  existir 
quando o tempo não existe.
A  mente  dentro  do  universo  primário  parece 
crescer  em experimentação.  Parece  que  ela  vai 
agregando partículas de consciência de todas as 
existências. O que ocorre na verdade, é que ela 
tem  muitos  “pontos  bloqueados”,  a  serem 
preenchidos  com  as  devidas  partículas  de 
consciência que correspondam. 
Ela se direciona para a consciência,  absorvendo 
tudo que seja partícula de consciência produzidas 
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pelas experiências da existência. Como ela forma 
parte  de  todo  saber,  também  é  consciência,  e 
dentro dela está todo saber, é como somente ver 
algo  esquecido,  lembrar  de  algo  perdido  de  si 
mesmo.
Uma vez que surge o espaço com suas partículas 
de  massa,  energia  e  o  tempo,  também  como 
consequência surge o movimento e a velocidade. 
Por isso o Universo tridimensional, está “obrigado 
ao movimento constante e ininterrupto”. 
Ele assim como nós, é forjado pelas ações, e suas 
consequências!  Cada  ação  traz  consigo  uma 
reação,  que  em  si  é  uma  ação  denominada 
consequência. E assim cada vida é um resultado, 
dessa  forma,  é  que  vai  sendo  forjada  a  nossa 
realidade, desde o nosso mais remoto princípio.
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O Mundo

O  “Nascimento  do  Universo”  ocorre  quando 
nascemos, antes disso ele não existe. Da mesma 
forma, a “Extinção e Morte do Universo”, ocorre 
quando  morre  o  nosso  corpo.  O  corpo  é  do 
Universo,  possivelmente  a  ilusão  mais  perfeita 
que possa ser criada, e você é uma partícula de 
consciência, ou Deus se preferir.
Já  questionaram  o  que  é  de  nosso  domínio? 
Escolhemos quando vai fazer sol, chover ou frio? 
Na verdade o tal “livre alvedrio” é muito limitado, 
de isso é que sai aquele ditado: “O homem propõe 
mas Deus dispõe”. 
O mundo escolhe fazer guerras, afogar o povo na 
miséria ou transgredir  a lei  a  conveniência  sem 
que  ninguém  possa  fazer  nada.  De  isso 
percebemos  como  se  o  mundo  tivesse  vida 
própria  e  nos  uma  simples  folha  levada  pelo 
vento.
Imagine por outro lado, se pudéssemos retirar a 
atmosfera,  ninguém questionaria  que morreriam 
todos  os  animais,  plantas  e  seres  vivos  do 
planeta. É “igual” a nossa morte, que leva consigo 
todas as coisas que nele estavam.

Jopeu



         Espiritualidade Real para a Humanidade             27

Podemos  perceber  claramente  que  nossa  vida 
está  atada ao mundo,  que é o  meio  onde está 
imerso o  nosso corpo,  mas  também, que nossa 
vida  é  totalmente  guiada  por  fatores  externos, 
independente da nossa vontade. 
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O Tamanho do Planeta

Qual  é  o  tamanho  do  nosso  planeta?  Esta 
pergunta é muito interessante, pois o tamanho do 
planeta terra não é o mesmo que o tamanho do 
nosso mundo pessoal. 
Minusculo entre o diminuto é onde vivenciamos a 
nossa  vida,  aquela  parte  do  habitat,  do  mundo 
onde estamos vivenciando. Mas imenso é aquela 
parte  do  planeta  que  apesar  de  existir,  nunca 
chegaremos a perceber, vivenciar, ou mesmo, não 
ter nem mesmo a ideia de que existe. 
É  neste  minúsculo  mundo  que  é  nosso 
microcosmos, onde existimos e vivenciamos que 
criamos o nosso eu com as experiências da vida.
E mesmo que nosso pequeno mundo pessoal seja 
insignificante,  olhamos  para  fora,  como  se 
fossemos  os  donos  da  verdade,  validando 
governantes  sem  escrúpulos,  assassinatos  e 
muitas outras coisas mais com nossa inoperância 
e conformismo.
Aquilo que acreditamos ver como a totalidade e 
menor que a menor partícula que a ciência possa 
determinar. 
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Será  que  deu  para  perceber  o  infinitamente 
pequeno,  que  todos  nós  somos,  frente  a 
totalidade dos universos?
“O Mundo é como ele é, não como eu desejo que 
seja”!

Quem Somos?
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Somos seres duais!
A  realidade  somente  existe  neste  universo 
tridimensional mas é a que catalisa, imprime as 
experiências na mente.
O  que  significa  Realidade  neste  nosso  mundo 
atual? Realidade (do latim realitas isto é, "coisa") 
significa em uso comum "tudo o que existe". Em 
seu sentido mais livre, o termo inclui tudo o que é, 
seja  ou  não  perceptível,  acessível  ou  entendido 
pela ciência,  filosofia ou qualquer outro sistema 
de análise. (Enciclopédia Wikipédia). 
E  nesse  significado  do  vocábulo  realidade  na 
atualidade,  gera  a  segunda  maior  confusão  na 
humanidade;  a  única  que  ganha  dela  são  as 
crenças falsas impostas pelas religiões. 
Existe o ATEU que pensa que tudo saiu da NADA. 
Mas  nunca  conseguimos  encontrar  a  nada  em 
lugar nenhum. É um fato que a maior  parte da 
humanidade não comparte essa ideia, para essa 
maioria  aceitar  essa afirmação,  seria  necessário 
respostas  reais  e  verosímeis  de  como  surgiu  o 
universo e sobre  nós mesmos,  a  coisa  é  que o 
nada não nos dá uma resposta.
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Isso ocorre porque nada nasce adulto! Tudo tem 
um processo. E o ser humano somente pelo fato 
de  existir  questiona,  o  que  somos,  qual  é  a 
realidade, que é o universo...
Existe o RELIGIOSO que pensa que tudo saiu do 
“Deus  da  sua  CRENÇA”,  Já  seja  uma  figura 
humana,  animal  ou  um  conceito.  Mas  nunca 
consegue  ver  a  Deus  por  mais  que  o  busque. 
Exige  muito  de  si  mesmo,  condenando  a  si 
mesmo e aos outros. 
Muitas  vezes  adoecendo  com  a  loucura  do 
fanatismo, pretendendo fazer real o que não o é, 
mas incapaz de questionar, estudar e investigar a 
própria  crença  pelos  medos  impostos  pelas 
organizações religiosas.
Existe  outro  tipo  de  DEÍSTA,  o  simplesmente 
deísta, que também pensa que tudo saiu de Deus. 
Mas  vê  a  DEUS  em  cada  coisa  que  EXISTE, 
vivenciando em cada coisa a profundidade do Ser, 
amando  e  sendo  amado  de  acordo  a  sua 
capacidade, sem fantasias ou ilusões.
O DEÍSTA é aquele que não acredita nas religiões, 
mas acredita em Deus e busca respostas. 
Deísta sou eu, e no final encontrei a “TEORIA DO 
UNIVERSO PRIMÁRIO” onde se vê que o SER é a 
MENTE, e que esta é a “PARTÍCULA DE DEUS”. A 
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VERDADE que é a base de cada coisa que existe 
no Universo.
Reconhecer a MENTE como o SER que é,  em si 
mesmo é fundamental. 
E ainda crescer e poder ver que em cada animal 
que  existe  uma  mente  igual  que  somente  é 
limitada pelo corpo que ocupa. 
Todo corpo que vem a cumprir com o destino de 
formar parte do Universo, de servir por um ínfimo 
lapso de tempo, para que o Universo possa existir. 
Sendo uma partícula, célula, no corpo do grande 
corpo Absoluto Universo.

Vivendo
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O homem manuseia duas realidades durante sua 
vida,  a  interna  que  é  a  “falsa  verdadeira”,  e  a 
externa do Universo propriamente dita. 
Da realidade externa,  o homem somente a tem 
como o telão de fundo, uma imagem. 
A realidade interna é construída em base de suas 
experiências,  vivências.  Ele  vivencia  sua  vida  e 
retira todos os resultados de suas experiências e 
informações,  para  construir  a  sua  realidade 
interna com a imagem daquilo  que ele  percebe 
como sua realidade externa.
Ou  seja,  a  realidade  externa  fica  impressa  na 
mente junto com a experiência  que ele  obteve, 
formando uma realidade interna unicamente dele, 
cada indivíduo tem uma realidade interna própria 
e diferente. 
Podemos  dizer  que  a  realidade  externa  é  a 
“consciência  coletiva  da  humanidade”,  formada 
por aquelas coisas na qual todos estamos cientes 
em algum nível de compreensão. 
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A Criação do Homem

O que é real? Isso é na mistura dos mundos o que 
mais nos impede de ver a Verdade. 
Pois Verdade somente pode ser aplicada ao que 
está fora do universo, a verdade filosófica. 
No mundo o homem cria outro mundo, mesclando 
e  deformando  realidades  e  fatos,  as  realidades 
são os fatos, e como são deformados, modificados 
e/ou  mal  interpretados,  não veremos a  verdade 
através  do  universo.  Vamos  ter  que  viajar  para 
fora dele.

É importante ter em conta, que o mundo criado 
pelo homem não será nunca Verdade. Pois ele é 
uma  ilusão  com  várias  diferenças  dentro  da 
compreensão de cada homem. O mundo natural é 
a  verdadeira  guia,  a  qual  a  compreensão  do 
homem parece ser mais equânime.
O  homem  inicia  sua  criação  de  um  mundo 
diferente, 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. 
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Criamos um mundo, onde as crenças, criam um 
nome,  para  especificar  a  causa  original  do 
Universo,  e dele mesmo, gerando deformação e 
confusão,  que  deforma  os  valores  naturais  do 
animal  humano,  dando  lugar  ao  roubo, 
assassinato,  artimanhas  e  formações  de 
quadrilha, e agrupações de poder 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,  e  vivenciar  ele 
como o universo verdadeiro, coisa que não o é. O 
mundo criado pelos humanos dará origem, a uma 
realidade  falsa,  de  um  ilusório  e  inexistente 
mundo para toda a humanidade. 
Assim,  resulta  que  tudo  que  o  homem  e  a 
sociedade acredita ser real e verdadeiro, não o é. 
Isso  é  o  pior  que  poderia  suceder,  um  mundo 
diferente  e  falso  dado  como  base  para 
compreender a vida e seus valores. 
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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, e o que seriam os festejos da Saturnalia, 
realizados no solstício de verão, se transformam 
numa grande mentira, o nascimento do tal Jesus.

O  mais  interessante,  é  que  essa  modificação, 
totalmente  falsa  pelas  narrações  das  próprias 
escrituras  da religião em questão.  E  o absurdo! 
Isto é reconhecido publicamente falso pela igreja. 
E ninguém está nem a questionar, aceitando tudo 
como verdade, discutindo e brigando por crenças 
falsas.
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Religião  que  em  sua  ignorância,  ainda 
pretenderam mudar a natureza do real, mentindo 
sobre o mais natural da existência, que é a morte, 
e criando uma falsa vida carnal, após a inevitável 
morte.  Fazendo  assim  que  muitos  indivíduos 
sacrifiquem  a  própria  existência  atual,  em  pró 
dessa falsidade. 
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.
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 
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paciente,  e  modificando  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,  inclusive,  de  experiências  das 
reencarnações  anteriores,  e  de  nossas 
reencarnações  como  outros  animais  ou  seres, 
anteriormente ocorridas. 
Vida  são  cursos  de  aprendizado,  e  tudo  no 
universo é uma coisa somente. 

Assim o homem cria os idiomas. Muitos idiomas 
diferentes foram criados 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 é o dos 
demais animais, seres existentes. 
Más  a  comunicação  é  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, baseada nos sentimentos 
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e apegos. Importância unicamente superada 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; ele cria o dinheiro como 
moeda de troca. E na obsessão pelo poder, usam 
sem  dó  o  restante  da  humanidade  menos 
pudente,  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  e  adoecidos,  pela  busca  de  obter 
dinheiro. 
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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 verdadeiro. Sem sequer perceber, que 
enquanto exista um mundo doentio, ninguém será 
sadio. Por isso seus descendentes, demostram em 
suas ações na vida, os maléficos resultados dessa 
educação.
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.
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Realidades

Dessa  forma,  a  realidade  interna  do  homem,  é 
guiada impunemente pela mídia informativa e os 
filmes  de  Hollywood.  Tudo  cheio  de  fantasias, 
deformações e mentiras.
Nossa  realidade  externa  é  composta, 
principalmente,  de  nossa  “compreensão”  do 
mundo que nos rodeia,  mas lamentavelmente é 
induzida  desde  o  poder  informativo  e  instrutivo 
desde fora, por seres impositores que tem sede 
de poder e riqueza, de uma ignorância absurda.

Uma  pessoa  percebe  as  coisas  de  uma  certa 
maneira, e transmitem suas opiniões baseadas na 
sua forma individual e única de percepção. Essas 
percepções  vão  ser  compreendidas  em  formas 
diferentes,  por  cada  uma  dessas  pessoas,  e/ou 
centro  comum  compreendido  por  elas,  dessas 
informações. Isso é o que determina o modo de 
como  participar  na  vida,  que  por  sua  vez,  cria 
todo um conceito generalizado de como o mundo 
é.  Conceito  errado,  pois  “aquilo  que  a  maioria 
acredita ser correto, com certeza não o é”. 
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Desta forma, a humanidade fica conectada em um 
erro traz outro, confusa, que segue como ovelhas 
seus opressores e ofuscadores, daquele caminho 
que naturalmente o levaria ao que deseja, que é 
sua felicidade.
Qualquer coisa e tudo que é sempre aprendido, 
compartilhado ou experimentado é uma parte da 
consciência  coletiva,  do  Universo.  Mas  se 
afastando  desse  Universo  real,  e  criando  um 
mundo labirintítico humano. Fazendo da realidade 
um imenso manicômio.
É  assim  que  como  um  vírus  terrorífico,  todos 
podem  aprender  algo  desde  essa  consciência 
coletiva. Formando a cela que aprisiona em sua 
doentia  individualidade, que o enceguece e não 
permite ver a Verdade do Universo, que sendo um 
só corpo onde todo o que existe é uma parte.
Consciência que forma a realidade da humanidade 
como  um  todo  “neblina”,  formada  basicamente 
por mentiras e falsidades históricas que visam o 
domínio dos seres.  VOCÊ! É Consciência que foi 
forjada desde o início dos tempos! Você está na 
sua Mente!

Toda essa maranha de mentiras vai junto com a 
ciência e muita informação camuflada, ALGUMAS 
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POUCAS  VERDADEIRAS.  Vão  formando  o 
conhecimento  e  as  experiências  que  trarão  a 
compreensão  do  indivíduo,  que  formara  sua 
realidade  individual.  É  nela  em  sua  realidade 
individual e única, que o indivíduo tem o poder de 
libertar-se,  e  ver  a  verdade  dos  fatos 
compreendendo  a  si,  o  mundo  com todas  suas 
relações.
Todas  as  experiências,  lições  e  informações  são 
constantemente passadas de pessoa para pessoa 
através  da  informação  da  consciência  da 
humanidade  que  forma  a  realidade  externa.  É 
assim que os seres humanos desenvolveram uma 
maneira  definida  de  pensar  e  perceber  a 
informação,  e  também  se  torna  a  maneira 
aprendida de ver o mundo. 
Como as normas sociais,  as expectativas morais 
de  como as  pessoas  devem agir,  e  como deve 
atuar  na  vida,  derivam  da  mesma  coleção  de 
histórias  e  experiências.  Sendo  por  isso  o  ser 
humano está  em uma grande armadilha,  que o 
leva a incompreensão e entre aspas demência.
É a prisão do senso comum, que é imensamente 
cruel e irracional, podendo ser morto ou agredido 
por  não estar  de  acordo  com o  falso  e  tirânico 
pensamento coletivo da humanidade.
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As  coisas  retiradas  da  realidade  externa,  são 
aprendizados  de  pontos  de  vista,  leituras  ou 
palavras  de  outros,  muitas  vezes  podem  ser 
visualizadas na TV ou nas diferentes mídias, são 
coisas  que você  nunca  realmente  experimentou 
diretamente.  Basicamente  você  observou  o 
comportamento de outras pessoas e copiou sobre 
o que deveria e não deveria ser feito.
É  assim  que  coisas  que  você  toma  como 
verdades,  que  são  lições  e  conhecimento 
compartilhado, passado por gerações anteriores, 
como  é  o  caso  das  religiões,  não  passam  de 
mentiras  e  deformações,  que  te  levam  ao 
sofrimento. 
É notório que o homem pode dar como verdade a 
qualquer coisa por mais absurda que seja, mas o 
homem  tem  duas  guias  básicas  que  são  a 
“Verdade  filosófica,  como  eternidade,  que  seria 
Deus”, e os “fatos históricos tal qual sucederam” 
que mostram a verdade dentro da realidade. Se 
os fatos são percebidos tal qual foram, o indivíduo 
não cometerá erros, o caminho está bem visível. 
Quando isso não acontece, o homem erra e segue 
as  deformações  e  falsidades,  como  vemos  na 
maioria  dos  homens  de  hoje,  confusos, 
briguentos, buscando obsessivos dinheiro, sem ir 

Jopeu



         Espiritualidade Real para a Humanidade             45

a lugar nenhum e morrendo na mais absoluta das 
confusões. 
O homem precisa eliminar todas as deformações 
e  mentiras,  para  poder  ver  com  claridade  os 
passos  que  deve  realizar,  nada  na  humanidade 
pintou isto com mais claridade que o escrito do 
filósofo grego Platão, (pode ler em: A República - 
livro VII). MITO!? Resumo do “Mito da Caverna” - 
Wikipédia:
No  interior  da  caverna  permanecem  seres 
humanos, que nasceram e cresceram ali. Ficam de 
costas para a entrada, acorrentados,  sem poder 
mover-se, forçados a olhar somente a parede do 
fundo da caverna, sem poder ver uns aos outros 
ou  a  si  próprios.  Atrás  dos  prisioneiros  há  uma 
fogueira,  separada deles por uma parede baixa, 
por  detrás  da  qual  passam pessoas  carregando 
objetos que representam "homens e outras coisas 
viventes". 
As  pessoas  caminham por  detrás  da  parede de 
modo que os seus corpos não projetam sombras, 
mas sim os objetos que carregam. Os prisioneiros 
não  podem  ver  o  que  se  passa  atrás  deles,  e 
veem apenas as sombras que são projetadas na 
parede em frente a eles. Pelas paredes da caverna 
também  ecoam  os  sons  que  vêm  de  fora,  de 
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modo  que  os  prisioneiros,  associando-os,  com 
certa razão, às sombras, pensam ser eles as falas 
das mesmas. Desse modo, os prisioneiros julgam 
que essas sombras sejam a realidade.
Imagine que um dos prisioneiros seja libertado e 
forçado a olhar o fogo, e os objetos que faziam as 
sombras (uma nova realidade, um conhecimento 
novo).  A  luz  feriria  os  seus  olhos,  e  ele  não 
poderia ver bem. Se lhe disserem que o presente 
era real e que as imagens que anteriormente via 
não o eram, ele não acreditaria. Na sua confusão, 
o prisioneiro tentaria voltar para a caverna, para 
aquilo a que estava acostumado e podia ver.
Caso ele decida voltar à caverna para revelar aos 
seus  antigos  companheiros  a  situação 
extremamente enganosa em que se encontram, 
os seus olhos, agora acostumados à luz, ficariam 
cegos  devido  à  escuridão,  assim  como  tinham 
ficado cegos com a luz. Os outros prisioneiros, ao 
ver  isto,  concluiriam  que  sair  da  caverna  tinha 
causado graves danos ao companheiro, e por isso 
não deveriam sair dali nunca. Se eles o puderem 
fazer,  matariam  quem  tentasse  tirá-los  da 
caverna.
A  realidade  externa  na  atualidade,  produz  uma 
informação em série, que quanto mais falsa mais 
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difundida  é.  Sendo  que  essa  informação  tem 
profunda  capacidade  de  provocar  mudança 
generalizada  de  opinião,  e  que  como 
consequência  cria  uma  realidade  distorcida  que 
confunde as pessoas. Um exemplo claro disso foi 
o golpe de estado que produziu o impeachment 
de Dilma Rousseff.
A  pessoa  absorve  uma  sugestão,  uma  ideia, 
entendendo que sua conclusão é sua. Acredita ser 
a proprietária da ideia. Ela foi então sugestionada. 
Por consequência a reação inconsciente de defesa 
da ideia são os sintomas automáticos, pois seus 
hábitos  e costumes foram moldados para assim 
nortear a sua vida. Moldeados principalmente pela 
família, os quais a sua vez já estavam infectados, 
como é o  caso específico  da  religião cristã  que 
trouxe  o  horror  ao  mundo  assassinando  65 
milhões de pessoas nos mil anos de inquisição.
Isso é determinante para a alienação individual e 
coletiva,  para  assim permitir  o  uso  das  massas 
para  os  fins  de  uns  poucos  seres,  como  na 
atualidade  podemos  perceber  que  são  os 
banqueiros judeus sionistas.
Subliminarmente,  essas  informações  trazem 
consigo  grande  parte  de  sugestão,  sugerida, 
informação  pegando  carona  nos  pensamentos, 
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essa ideia submerge silenciosa no inconsciente e 
depois emerge sintomática confundido e levando 
a pessoa a ir em contra de seus interesses. Isso 
faz que do indivíduo um formador e propagador 
de opiniões implantadas. 
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A doença do Dinheiro

Hoje podemos notar que no mundo ocidental, pelo 
menos, o 95% das pessoas são doentes mentais. 
Praticamente todas elas têm a obsessão doentia 
pelo dinheiro, SÓ PENSAM NISSO!
Quando isso acontece, é como a catarata, parece 
que uma nuvem não deixa  ver  mais  nada com 
claridade e o pensar em outras coisas é obstruído 
por uma parede.
Os sintomas são claros. Perda de valores, redução 
da capacidade de discernimento, incapacidade de 
direcionar  seu  bem-estar,  incapacidade  de  ser 
feliz.
Em  um  matrimônio  doente,  vemos  claramente 
que o conjugue com dinheiro  compra o  outro  e 
este último aceita o ser objeto e dependente.
Podemos ver as mulheres perderem a noção, e no 
lugar de buscar um homem como companheiro de 
sua vida, somente buscam ver o quanto ele tem. 
São como prostitutas.  Poderíamos dizer  que ser 
puta  é o  normal,  pois,  segue os  parâmetros  da 
natureza  e  de  Deus,  mas  as  prostitutas, 
geralmente perdem todos os valores.

Jopeu



         Espiritualidade Real para a Humanidade             50

Podemos  também,  observar  a  maternidade  dá 
lugar  a  filhos  objetos,  cuidados  por  outros 
assalariados,  isentos  do  amor  materno.  Pois  a 
mãe  prostituta  não  sente  verdadeiro  amor  pelo 
pai do seu filho. Que como resultado, esses filhos 
têm  seus  valores  deformados.  Roubando  os 
próprios pais ou colocando no asilo o mais rápido 
possível. Muitos não sentem afeto por ninguém.
Ser  ladrão  parece  ser  natural,  assassino 
consequência e maldade como a própria natureza.
Mas para quem se libertar do pensar no dinheiro, 
será  feliz  sem  muita  coisa.  Os  valores  darão 
sentido  a  sua  vida,  sua  mente  livre  o  fará 
compreensivo, bondoso, e por consequência será 
amado.
O pensamento livre lhe brindará um mundo mais 
real,  verdadeiro,  e  na  sua  casa  reinará  a  PAZ, 
coisa imprescindível para a felicidade.
A vida tem dois objetivos básicos, o primeiro é a 
manutenção do corpo e o segundo a compreensão 
e conscientização dele mesmo e do mundo.
Quem só pensa em dinheiro somente visa o corpo 
e fortalece doentiamente seu pensamento de SER 
o corpo, uma vida perdida, pois o importante é o 
ser que ele é. Neste caso, se somos capazes de 
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observar os animais, teremos tempo de apreender 
deles. Nosso professor gratuito.
Quem tem a  mente  livre  busca  o  necessário  e 
compreende  a  sí  mesmo  na  relação  com  os 
demais. Tendo obtido o necessário ele dedica-se 
ao que realmente importa, ama, estuda, comparte 
e intui. 
Desta  forma  adquire  saber  para  poder 
compreender e obtém a PAZ, que somente assim 
se  pode  obter.  Com  o  tempo  ele  adquire 
consciência de sí e do mundo, se transforma em 
amor. Vê a verdade do sol, escuta o cântico dos 
animais e consegue escutar a orquestra da vida 
nesse preciso instante de tempo.  Se transforma 
em um ser verdadeiro, real.
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Qual é a Realidade mais Importante

O  ser  humano  entende  erroneamente  que  a 
realidade que conhecemos é aquilo onde estamos 
imersos, o universo. Onde acreditamos que todos 
vemos igual ou a mesma coisa. Mas isso é uma 
ilusão. 
Questionemos  quanto  tempo  passo  imerso 
vivenciando  esse  universo?  Eu  calculo  que  no 
máximo um 65% do tempo de vida, pois quando 
estou dormindo, estou em outra realidade, onde 
sonho e não sou consciente desta realidade. 
Quando  acordo,  apronto  o  café  e  me  sento  a 
beber,  me ponho  a  pensar  no  meu  trabalho,  e 
também não estou nesta realidade que é café a 
minha frente, mas sim dentro da minha realidade 
pessoal. Que neste caso específico é o trabalho. 
Isto me leva a outra pergunta: Qual é a realidade 
mais importante? A realidade global do mundo ou 
minha  realidade  pessoal?  A  resposta  é  que  a 
realidade  mais  importante  é  minha  realidade 
pessoal. Pois com ela eu venho para a vida e com 
ela irei embora, ademais que é a única que possa 
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modificar a minha consciência. Que em definitiva 
é o meu verdadeiro eu. Que sou minha mente!
Consciência é uma partícula do “Saber Absoluto”, 
é  um pedaço,  um saber  relativo  de  uma  coisa 
específica, que forma parte de uma Consciência 
Maior.
O  máximo  que  a  humanidade  pode  ter,  são 
poucos indivíduos que consigam chegar a lapsos 
ou  partículas  de  consciência,  o  normal  para  o 
homem é a sabedoria.

Construindo sua realidade interna

Quando  queremos  nos  conhecer  e  olhamos  ao 
espelho,  somente  vemos  a  nossa  imagem,  e 
erroneamente,  pensamos  que  somos  isso  que 
vemos.  Mas  na  verdade  a  coisa  é  muito  mais 
complexa,  a  imagem  que  vemos  corresponde 
somente ao nosso corpo. 
Pois  Nós  temos  uma  realidade  pessoal  interna, 
que reside num universo sem dimensões que é a 
nossa mente. 
Na  verdade  o  corpo  “é  nosso”,  nós  “somos  a 
mente”, o “Ser”.
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É  comum  que  na  atualidade,  o  humano  tome 
como  referência,  a  uma  realidade  unicamente 
material.  Mas  se  observamos  bem,  podemos 
perceber que é na nossa mente que logramos ver, 
sentir a verdadeira existência. 
É  assim que podemos observar  a  existência  de 
duas realidades, a realidade global ou a do próprio 
universo  como  um  todo,  já  que  todos  estamos 
imersos nele, e a realidade individual pertencente 
unicamente a cada indivíduo.
A  realidade  global  do  universo  é  percebida  em 
forma  diferente  por  cada  indivíduo,  mesmo por 
que o ângulo de visão, a localização é diferente 
sempre, ademais de ser muito fácil perceber que 
a  realidade  tem  uma  conotação  geográfica 
importante, fazendo que a realidade de um chinês 
seja  totalmente  diferente  daquela  que  tem  um 
brasileiro. 
Neste contexto temos que existe o que o homem 
denomina  “Realidade”.  Mas  essa  realidade  que 
conhecemos do universo,  é  somente aquilo  que 
vivenciamos dentro  dele.  E  isso  é  ridiculamente 
pequeno,  frente  a  imensidão  do  universo.  Na 
verdade  a  “Realidade  do  Universo”  é  o  nosso 
diminuto mundo que compartilhamos com outros. 
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Que são Fatos?  

Para  compreender  o  que  são  os  fatos, 
primeiramente  devemos  entender  o  que  é  a 
Verdade.
A  Verdade  pode  ser  compreendida  em  duas 
formas.  A  Verdade  filosófica,  propriamente  dita, 
eterna e inalterável.  E  a verdade transitória,  ou 
verdade  no  universo  transitório,  que  são  os 
“Fatos” ou ações, ocorrências tal qual sucederam. 
O problema é que os fatos vem sendo modificados 
a  priore  dos  interesses  de  quem  a  expressa, 
comumente o poder vigente no momento.
Também temos duas realidades! 
Quando nascemos, literalmente somos jogados na 
realidade do mundo. Em base a ela criaremos a 
nossa  realidade  individual  com as  experiências, 
contos de nossos pais  e avos, estudos e depois 
com as informações da mídia, ou seja, vindas do 
exterior como informações. Assim formamos uma 
realidade  individual  ÚNICA  e  pessoal.  É  ONDE 
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VEMOS A IMPORTÂNCIA DOS FATOS HISTÓRICOS 
TAL COMO SUCEDERAM. 

Na  sociedade  humana,  os  fatos  são  ações 
ocorridas,  tanto  por  sucessos  geológicos,  como 
aqueles realizados por nós e pelos outros. 
As nossas próprias ações são o que determinam o 
nosso caminho e a construção do nosso eu. 
O problema é que hoje mais que nunca, existem 
as imposições de crenças e falsidades, que são as 
induções  de  ações  direcionadas  por  nossos 
educadores,  já  sejam  pais  ou  instrutores  das 
escolas.
Isso  faz  que  saiamos  direcionados  por  ações 
alienígenas ao nosso ser. A educação atualmente 
nos  impõem  um  sem  número  de  falsidades  e 
mentiras, inclusive aquelas que o mundo acredita 
ser  válido  ou  verdadeiro,  expressando-as 
constantemente como notícias. Desde o ponto de 
vista  que  o  mundo  acredita  ser  verdadeiro,  eu 
afirmo sem dúvida a erro que não o é.
Disso temos que as pessoas são levadas, puxadas 
pelo nariz, pelo que a mídia e o setor governante 
informa.  Que  historicamente,  sempre  está 
diferente da realidade dos fatos verdadeiros em 
maior ou menor medida. Se queremos clarificar as 
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coisas, temos que ir fundo na investigação, e ter 
um discernimento ímpar, evitando colocar nossos 
desejos ou opiniões na balança.

Os Fatos e a mente

A mente é alimentado por fatos e experiências, 
eles  são  o  que  a  alimenta  e  faz  crescer  em 
consciência.  Pois  a  mente  não  tem  uma  forma 
nem ocupa um espaço.
É nela que ocorrem as mudanças verdadeiras, é 
dessa  forma  que  individualmente  separamos  o 
que será verdadeiro, correto para nós. É disso que 
aceitamos como verdadeiro, mesmo sendo falso, 
que  criamos  nossas  metas.  É  dessa  forma  que 
determinamos o que queremos ser e o que somos. 
Assim somos justiceiros do amor ou pretendentes 
de tiranos, desejosos de compartilhar ou vampiros 
escravistas. 
Desta  forma  podemos  compreender,  ver  e 
comparar claramente a diferença do que somos, 
que é a nossa mente,  e  o  que temos,  que é o 
nosso corpo. 
O corpo se alimente de massa, comida, e a mente 
de  fatos  e  experiências.  Sendo  que  as 
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experiências são aquilo que vivemos com nosso 
corpo dentro do nosso “mini universo” pessoal. E 
que  os  fatos,  falsos  ou  não,  são  aquilo  que 
aceitamos como válido,  verdadeiro,  das  notícias 
ou instruções.
Se nos alimentamos de fatos. Temos que os fatos 
verdadeiros,  são  os  que  nos  fazem  crescer, 
aumentam nosso saber e levam a ser consciente, 
aumentam nossa consciência. Que os falsos nos 
levam ao erro, a avaliar as coisas incorretamente, 
mantendo-nos na ignorância e fechando as portas 
do  crescimento.  Levando-nos  as  crenças  e  ao 
fanatismo. 
Os  fatos  verdadeiros  são  seres,  são  letras, 
expressões escritas no livro que escrevemos cada 
um de nós com o mestre supremo. São aquilo que 
somos.
Uma das características do ser humano é a busca 
permanente  pela  veracidade  dos  fatos,  “e 
também”,  a  “Verdade  Inalterável  que  é  a 
Consciência Absoluta”, ou Deus se preferir. 
Isso  ocorre  por  que  “Instintivamente  ele  Sabe”, 
que  essa  veracidade  vai  dar  as  “respostas 
corretas” que ele precisa.
Essa veracidade vai aprofundar sua compreensão 
em  forma  correta,  levando-o  ao  crescimento  e 
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plenitude. Pois quem sabe os fatos históricos tal 
como foram, não erram, e por isso tem firmeza ao 
saber para onde ir, e como agir. Os fatos exercem 
grande  importância  no  julgamento  que  gera  as 
ações humanas. 
Por  isso  afirmo  que  os  homens  de  hoje  estão 
cheios de falsas verdades, cheios de ilusões. 

A  ilusão  somente  existe  na  percepção  que  o 
homem  tem  sobre  a  realidade,  seja  ela  tanto 
interna  como  externa.  Quando  o  homem 
consegue  ver  a  realidade  tal  qual  é;  a  ilusão 
desaparece. 
Para  o  homem  atual,  isso  é  muito  complicado, 
pois  o  que  vem da  história  e  das  crenças  não 
condiz com a veracidade dos fatos acaecidos e ou 
expressados. 
É  um trabalho árduo eliminar o inimigo interno, 
que  não  deseja  abrir  mão das  suas  crenças  ou 
crendices, ensinadas como verdadeiras sem que o 
sejam.  Eliminar  o  medo  e  enfrentar  o  senso 
comum da humanidade.
Confusões são as ilusões que não condizem com 
os fatos sucedidos. Os fatos deformados ou falsos, 
é o que conduz o homem ao erro. Erro que sempre 
é  produzido  por  informações  herdadas  ou 

Jopeu



         Espiritualidade Real para a Humanidade             60

mentiras, como as deformações adquiridas pelas 
instituições  educacionais,  nos  fatos  históricos 
modificados,  que  ele  por  consequência  dará  e 
ensinará e/ou afirmará como certos,  a  todos  os 
outros.
Também  podemos  incluir  nisso,  as  informações 
dos meios de comunicação atuais, onde somente 
são  expressos  os  fatos  de  interesse  do  poder 
estabelecido, devidamente modificados. Como é a 
história das torres gêmeas, acusando a Bin Laden, 
quando na realidade foi  uma operação conjunta 
da CIA com o MOZAD, pois transbordam os fatos 
que comprovam essa afirmação. 
Aqui  podemos  ver  o  erro  de  acreditar  que  Bin 
Laden é uma pessoa desprezível e os verdadeiros 
autores santos protetores. Isso faz que o homem 
transite desesperadamente pela vida, defendendo 
ao próprio assassino e causador de todos os fatos 
dolorosos de sua vida. 
De fato, vemos que o homem tem uma visão ou 
realidade  interna  misturada,  deformada,  pelas 
muitas coisas que ele acredita ser certas mas que 
não são.
E  dentro  desse  contexto  da  realidade,  parece 
mentira  que  o  homem  não  possa  ver  com 
claridade o ambiente no qual existe. Ele cria um 
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universo de fantasia e suposições totalmente falso 
e  inconsistente  com  as  suas  crenças  e 
informações dadas por certas. 
Isso  acontece  porque  a  realidade  é  uma,  mas 
como o sujeito adquiriu informações herdadas e 
subjetivas, a realidade do exterior fica sujeita ao 
campo das escolhas.  Dessa forma, a construção 
dentro de nós, daquilo que é fato. Depende de um 
intrincado contexto,  que ao longo da existência, 
cria uma realidade desejada. Independente de ser 
verdadeira ou correta. 
Como podemos perceber facilmente,  as pessoas 
se  guiam pela  realidade interna  deformada.  Por 
isso nossa atualidade está ao borde do precipício.
“Podemos sem temor a erros, dizer que o homem 
de hoje, vive de crendices e não de fatos.” 
O homem passa por essa razão, a ser usado, ficar 
confuso  e  enganado,  buscando  com  desespero 
aquilo que tanto precisa, que é a verdade, os fatos 
“verdadeiros” que ele não reconhece como tal. 
Se ele conseguir reconhecer todos os fatos como 
realmente  sucederam,  teria  o  equilíbrio  entre 
ambas  realidades,  e  poderia  ver  o  endereço 
correto para onde se dirigir.  Mas ele está  cego, 
caminhando  pela  confusão  que  o  leva  ao 
sofrimento e a autodestruição. 
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Coisa que é provocada pelos dirigentes humanos. 
Que neste caso são os judeus sionistas, donos dos 
bancos  e  impositores  do  capitalismo.  Os  quais 
usam  como  arma  assassina  o  dinheiro,  que 
imprime  miséria  ao  ser  humano,  e  acorrenta  o 
escravo humano.
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As Crenças na realidade interna

As religiões professam crenças não comprováveis 
e medo. Sendo que muitas nem condizem o que 
pregam, ademais de ter colocado um monte de 
mentiras, deformado a história. 
Aqui temos em realidade uma grande armadilha. 
Pois  o homem tem o poder de aceitar qualquer 
coisa  como Verdade,  mesmo que não  o  seja,  e 
quanto  mais  falsas  sejam  as  crenças  de  uma 
religião, mais fanático ela faz que seja o adepto. 

As  religiões  condicionam  a  conduta  do  adepto, 
afirmando ter  a verdade, o caminho para Deus, 
prometendo  ouros  e  mouros.  Mas  a  única 
verdade, é que elas não passam de uma ilusão, 
uma grande mentira difundida, transbordando de 
“pseudo-verdades escondidas”, que são os fatos 
históricos que não condizem com o credo imposto.
Os  adeptos  as  religiões  não são conscientes  de 
que estão sendo levado à crenças impostas por 
hereditariedade, ou pelo costume e aceitação de 
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uma  sociedade.  E  isso  o  afasta  de  toda 
possibilidade  de  compreender  a  si  mesmo  e  o 
meio que o circunda. 
Ele  busca  a  Verdade  da  compreensão  e  o 
entendimento que leva a paz da consciência; mas 
é impedido pelas suas crenças que enceguecem e 
não permitem ver os fatos tal qual são.

Pois  é,  para obter esse logro,  ele deve duvidar, 
afastar-se,  ou  eliminar  a  guia  das  religiões, 
comprovando cada fato, buscar a Verdade tal qual 
é, pois a Verdade é inalterável e não muda. E para 
fazer  isso  colocar-se  na  época  desse  contexto 
religioso. Se foi Jesus no ano zero, se for a religião 
cristã no ano 400 DC, que foi quando surgiu.
É  impressionante  como  as  pessoas  aceitam 
crenças  que  herdam,  ou  mesmo  impostas  pela 
educação, sem comprovar ou sequer questionar. 
Nem mesmo percebem que para os dirigentes das 
religiões  é  mais  importante  a  instituição  e  o 
poder, que o próprio Deus que professam.
Foi assim que me pus a investigar e aprofundar 
nos  fatos  científicos,  arqueológicos  e  históricos 
que produziram as religiões. Fiquei surpreso com 
as ações realizadas por essas instituições, e seus 
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dirigentes,  me surpreendi  e  indignei  com o que 
encontrei. 
Em algumas, nada vi que pudesse dizer que fosse 
do  Deus  que  predicavam.  Mais  bem,  encontrei 
ações totalmente contrárias aos seus predicados, 
onde  poderíamos  dizer  que  foram  feitas  pelo 
Antideus, não do Deus que elas predicam. 
Estudei as religiões três vezes. A primeira vez e 
me indignei, escrevi um livro onde coloquei toda 
minha indignação e raiva; tive de jogar ele no lixo, 
pois ninguém merecia ler uma coisa com tantos 
desabafos. A segunda vez foi onde descobri que 
São Francisco foi afastado e preso, mas consegui 
escrever  o  livro  sem  me  imiscuir  tanto 
emocionalmente. 
Como  não  me  convencia  sobre  minha  própria 
religião,  estudei  a  terceira  vez,  para  ver  se 
encontrava  alguma  coisa  positiva.  Foi  o  final, 
encontrei que Inocêncio III criou uma faca onde a 
lâmina entrava para o mango e não na carne, sem 
ferir, e assim enganar aos adeptos. E assim poder 
assassinar  com justificativas  falsas,  as mulheres 
como bruxas. Foram inúmeras vítimas inocentes 
assassinadas com crueldade pela igreja cristã. Foi 
então,  que  das  minhas  investigações  escrevi  o 
livro “Crítica as Religiões”.
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Eu me libertei da ilusão religiosa, mas sei o difícil 
que pode ser, para qualquer pessoa poder fazer 
isso. 
De  nada  adianta  aceitar  crenças  que  somente 
podem ser  aceita  por  uma fé  cega e irracional. 
Mediante  um grande  esforço  contra  os  próprios 
instintos,  dados  pela  Natureza  ou  pelo  próprio 
“Criador”. 
A religião é tão falha que necessita usar a fé e o 
medo, para evitar que seus adeptos pensem ou 
questionem.
O  mínimo  que  as  pessoas  poderiam  fazer  é 
comprovar  a  veracidade  das  pregações  de  sua 
religião,  e  não  se  deixar  levar  por  crendices  e 
falsidades; pois o Deus que dizem buscar, garanto 
que não será encontrado nesse caminho. 
Devemos  ter  em conta  que  as  religiões,  foram 
criadas pelos homens, que esses homens criaram 
um Deus à sua conveniência, buscando o poder e 
riqueza  às  expensas  da  população,  que 
necessariamente  deveriam  manter  ignorantes, 
cegos e cheios de medo. 
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A Religião dada por Deus

A coisa falsa que causa mais dor a humanidade, é 
sem  sombra  de  dúvida,  as  religiões  com  suas 
mentiras. 
Já  no  século  dezoito  isso  era  sabido,  e  o 
comprovamos com a famosa frase de Napoleão: 
"O  povo  não  precisa  de  Deus,  mas  sim  de 
religião". 

Mas se existe uma “Religião dada diretamente por 
Deus”, qual seria? 

Podemos  observar  que  existe  um  equilíbrio 
perfeito  nos  universos,  isso  ocorre,  porque  eles 
tem  suas  leis.  E  dentro  dessas  leis  é  que 
encontramos a “religião dada por Deus”.
Nós e tudo no universo está condenado, obrigado 
a “Agir” incessantemente sem descanso. Mesmo 
que alguma coisa de a impressão de estar parada, 
isso  é  pura  ilusão  comprovada  facilmente  pela 
física.
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Então nós temos no universo tridimensional a lei 
da  “Ação Reação”,  onde cada ação produz  uma 
reação  denominada  consequência,  que  não  é 
outra coisa que outra ação e resultado.
Assim podemos dizer que o universo como cada 
um de nós, e todas as coisas, são como um colar 
de ações, desde o nascer até a morte.
A  palavra  karma  significa  ação,  e  karma  yôga 
significa o “Caminho da Ação”. 
Ou seja: “Ação é a religião criada por Deus”.
Como cada ação traz uma consequência que não 
é  outra  coisa  que  outra  ação.  Temos  que  nós 
podemos escolher, mas bem “limitadamente”, no 
que se refere as nossas próprias ações. Mas não 
temos a mínima escolha, nas ações do universo 
ou de qualquer outro ser.
As  leis  da  moral  ou  da  ética  pertencem  a 
sociedade humana, para o bom relacionamento, e 
não tem mada a ver com a consciência, ou com 
Deus. Pois o prêmio ou condena está incluído nas 
consequências.

As  únicas  leis  impostas  por  Deus  são  as  leis 
naturais dos universos; e não existe possibilidade 
de serem infringidas.
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Como  cada  ação  é  de  fato  uma  experiência,  e 
todas as experiências nos conduzem ao conhecer, 
e depois ao saber. Sendo essa a razão, pela qual 
vamos paulatinamente obtendo a compreensão, a 
qual  vai  transformando-se  em sabedoria,  o  que 
nos leva a ter uma consciência mais ampla. 

Nós  escolhemos  nossa  vida  futura,  quando  a 
mente  é  atada  ao  corpo,  quando  nascemos. 
Somente  quando  erramos,  é  quando  devemos 
experimentar  as  ações  que  antes  fizemos,  é 
quando  não  temos  escolhas  do  que  ira  nos 
suceder.
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A ilusão do bem e o mal

O  bem  e  o  mal  são  criações  humanas,  muito 
usadas  nas  religiões  para atar  e  confundir  seus 
adeptos.  As  coisas  não  são  boas  ou  más,  elas 
simplesmente  são.  Podendo  ser  usadas  de 
diferentes maneiras.
Eu não sou BOM, pois também não sou MAU. Uma 
pessoa é boa ou ruim,  má; somente na opinião 
dos outros  e  somos catalogados diferentemente 
por cada pessoa que conhecemos.
Ou  seja,  ser  mau  ou  bom  depende  de  nossas 
ações, e muito mais que isso; de como os outros 
interpretam nossas ações.
A Verdade é que todos somos bons ou maus de 
acordo ao momento e a ação que tenhamos feito, 
sendo  que  muitas  vezes  essas  ações  não 
dependem das  nossas  escolhas,  de  fato  somos 
obrigados a realizá-las ou destinados se preferir.
O  bem  e  o  mal  são  criações  humanas,  muito 
usadas  nas  religiões  para atar  e  confundir  seus 
adeptos.  As  coisas  não  são  boas  ou  más,  elas 
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simplesmente  são.  Podendo  ser  usadas  de 
diferentes maneiras.
O “bem” e o “mal” como parâmetros de conduta 
não  existem.  Nesse  aspecto,  o  que  realmente 
existe,  são  as  coisas,  que  podem  ser 
“consideradas”  boas  ou  más  em  um  momento 
determinado de tempo, pois uma coisa que neste 
momento  é  considerada  boa,  pode  ser 
considerada  má  no  momento  seguinte  e  vice-
versa. 
Nos temos a tendência de buscar aquilo que nos 
dá  prazer,  e  a  de  nos  afastar  daquilo  que  é 
doloroso.  Se  nos  detemos  a  observar,  veremos 
que  aquilo  que  em um momento  consideramos 
prazeroso  ou  “bom”,  pode  facilmente  se 
transformar em algo doloroso ou “mau”. 
A relação da dor esta ligada à satisfação recebida, 
se es feliz por amar muito, a perda então,  será 
muito dolorosa. 
O mal e o bem estão incluídos em cada coisa, é a 
lei do equilíbrio. Essa lei nos indica que aquilo que 
é muito “ruim”, pela outra ponta também é muito 
“bom”, e vice-versa. Se amarmos muito algo que 
nos  dá  grande  alegria,  quando  o  perdemos, 
caímos na mais profunda das dores. Se for pouco 
o sentimento de “bom”, é pouco o que sofremos. 
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Como exemplo, podemos observar um casal, onde 
o  filho  é  o  maior  objeto  de amor,  uma enorme 
fonte de alegria, mas ao acontecer um acidente, a 
morte do filho, se transforma em um instante, no 
pior dos sofrimentos. 
É  melhor  entender  que  tudo  o  que  vier,  seja 
considerado  bom ou  mau,  é  experiência,  e  que 
todas as experiências são necessárias para nossa 
própria realização. 
Todas  as  coisas  que  desejamos,  ou  o  que 
obtemos; não devem ser vistas como boas ou más 
e  sim  como  ela  é  dentro  do  contexto  total  do 
nosso  “mundo  vida”.  Se  achamos  uma  coisa 
muito boa temos como consequência que somos 
muito  felizes  por  ela,  mas  se  a  perdemos;  a 
relação de infelicidade será equivalente ao tanto, 
quantidade de boa, que achamos que fosse. 
Devemos  estar  sempre  consciente  do  fato  da 
transitoriedade do mundo material e dos nossos 
corpos ou vida atual.
Lamentavelmente  várias  religiões  pretendem 
guiar o indivíduo a uma falsa conduta moral. Todo 
SER é bom e mau ao mesmo tempo, e pretender 
sermos  bons  em  todas  as  circunstâncias  é 
sintoma  de  ignorância;  pois  temos  os  valores 
negativos  e  positivos,  ações boas ou más;  para 
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usar de acordo com nosso discernimento em base 
as circunstancias que experimentamos na vida. 
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Um Exemplo de Vida

A Odisseia! 
Mas esta não é a de Homero, e sim a minha do 
COVID-19. 
Ao  parecer,  poucas  são  as  pessoas,  que  tem a 
capacidade de aceitar as coisas negativas e tirar 
um  aprendizado  delas.  De  transformar  uma 
internação de dor, com grandes probabilidades de 
morte,  em uma coisa positiva e  agradável.  Mas 
sim, eu sou uma delas.

Primeiramente  vem  somente  a  suspeita,  assim 
tomei  4  comprimidos  de  ivermectina  e  um  de 
ginkgo  biloba,  ademais  de  comprimidos  para  a 
febre e dor.  Sabia  que estava  doente,  mas  não 
sabia o que estava passando dentro de mim, eu 
ao  parecer  respirava  normalmente,  mas  não 
conseguia oxigenar meu sangue normalmente, o 
que terminou  em vômitos  involuntários,  que  na 
minha ignorância acreditei serem do fígado, mas 
não,  era  a  falta  de  oxigênio  no  sangue  e  os 
órgãos. 
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Nesse  ponto  minha  esposa  não  aguentou  e 
chamou a ambulância.  Constataram falta  de ar, 
mas eu pensei que era somente por ter parte do 
vômito entrado no pulmão. Mas a médica supos 
de entrada que era covid e me internaram numa 
unidade intermédia de emergência.

Ali fiquei numa sala de observação e quarentena 
sozinho,  sem  visitas  nem  comunicação  com  a 
família. Colocaram-me no oxigênio e deram início 
a um tratamento medicamentoso,  colocando-me 
um  acesso  na  veia,  ademais  de  tirar  sangues 
muitas  vezes,  inclusive uma da virilha.  Também 
fizeram  o  teste  do  covid.  Somente  soube  que 
deram problema nos leucócitos.

Ali,  sozinho,  foi  onde  dei  inicio  a  pensar  e 
comunicar com a Consciência Suprema, ou Deus 
se preferir. Como sei sem lugar a dúvidas que sou 
a  MENTE,  e  que  ela  não  está  presente  no 
universo, a não ser pela conexão mente-cerebro, 
que é similar a uma conexão de wifi. 
Ou seja, minha mente está fora do universo, em 
um  universo  primário,  ou  alma,  ou  atma,  se 
preferir; mas ali não existe o tempo nem espaço, 
somente  as  PARTÍCULAS  DE  DEUS  que  criam  o 
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universo,  que  são  as  mentes.  Tudo no  universo 
tem  mente  e  os  corpos  estão  compostos  de 
corpos menores,  como o meu que está  unido a 
minha mente, mas que está composto com 300 
trilhões de células, que não são outra coisa que 
pequenos  animaizinhos,  e  cada  um  tem  uma 
mente  igual  a  que  eu  tenho.  Pois  as  mentes 
adaptam-se  aos  corpos,  para  cumprir  com  o 
serviço  predeterminado  pela  Consciência 
Absoluta.

Aceitei minha possível iminente morte, pois todos 
morreremos, sendo a morte o final INEVITÁVEL, e 
natural  da  vida.  Mas  fiz  saber  a  Consciência 
Absoluta  que  gostaria  de  ter  um  tempo  para 
ensinar  a  minha  esposa  as  coisas  necessárias 
materiais, que ela não quis saber, descansando-se 
em mim;  ademais  das  informações  necessárias, 
para compreender a vida e o universo, entender o 
MEU LIVRO, que ELA ESCREVEU, pois sem ela não 
teria a paz e alegria necessária para fazê-lo. 
E fiquei tranquilo, aguardando os acontecimentos.

Fui internado ali o dia 16/05/20, e me trasladaram 
a  um hospital  de  campanha  feito  propriamente 
para tratar o COVID-19. 
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O  hospital  era  de  uma  organização  que 
assombrava  de  eficaz,  ninguém  acreditaria  que 
isso era no Brasil, com os problemas e descaso na 
saúde, ocasionada pelo prefeito crente do Rio de 
Janeiro.  A  mente  dos  crentes  ao  parecer  não 
funciona direito.
Ali foi onde em um princípio, penei, mas não pelo 
covid.  Colocaram-me  no  CTI  pesado,  com  os 
entubados, preso a uma cama, cheio de fios pelos 
medidores,  sem  poder  descer  da  cama,  me 
colocaram  fraudas  e  eu  fiquei  muito  invocado, 
pois  eu fazia minhas necessidades sem precisar 
disso.
Tiraram a fralda, mas eu penava para urinar nessa 
posição, pois tinha problema de próstata e tinha 
de  peidar  para  poder  urinar,  somente  que  não 
sabia se era só peido ou fezes também. 
Pedi  a  fralda e fiz  tudo,  pensando ter  defecado 
muito, mas quando vieram me limpar não tinha 
defecado nada. Tirei as fraldas. E ali  fiquei com 
medo que viessem a dor da próstata obstruída. 
Somente  vim  a  dar  uma  urinada  descente  ao 
outro  dia  pela  ajuda  do  fisioterapeuta,  que  me 
permitiu levantar.
A médica veio e falou comigo, determinando que 
eu não era para estar ali, na terapia intensiva, e 
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deveria ser trasladado para enfermaria, coisa que 
somente ocorreu no outro dia.

Nessa  primeira  enfermaria  os  leitos  eram 
separados  por  cortinas,  com  uma  separação 
aproximada de 1,5 metro. Ali foi mais leve, pois 
podia me levantar, ir ao banheiro para defecar, e 
andar  pelo  lugar,  ademais  de  conversar  com 
outros internados. Ali fiquei até que o dia 23/05 
20, me senti bem melhor. 

Depois me enviaram a outra enfermaria, já com 
camas mais juntas e sem separação.
Ali foi onde vendo pessoas que não se levantavam 
pude ajudar, fazia muito que aprendi que na ação 
de dar, está incluído o esquecimento da mesma, e 
ajudar  é  como  dar.  Me  coloquei  a  ajudar  os 
demais nas suas medidas, e falei com aqueles que 
pareciam  escutar,  sobre  a  mente  e  meu  livro, 
tratando de não tocar o tema das falsas religiões 
do cristianismo e judaísmo, mas não sempre isso 
foi possível, mas fiz primar sempre o respeito pelo 
ouvinte.
Um caso que não foi possível me abster de falar, 
foi  o  de  um  rapaz  que  trabalhava  de  lixeiro, 
quando  ele  falou  que  jesus  lia  as  escrituras. 
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Lamentavelmente  falei  que  Jesus  não  lia  as 
escrituras e tentei explicar isso. Mas foi inútil dizer 
que na época de jesus não existiam livros. 
Fiquei com pena dele, pois me explicou que tinha 
de dar 10% do salário para a igreja. 
Como cada um está no seu estágio, ao parecer, 
Deus cuida de todos nós, e ele sem dúvida, não 
estava apto para questionar isso.
Veio  para  a  cama  ao  meu  lado  um  pastor,  ao 
parecer conhecido dele, um daqueles que davam 
benção a todo mundo. 
Quando  o  lixeiro  foi  dado  de  alta,  pediu  uma 
oração  ao  pastor,  coisa  que  ele  acedeu  e  fez 
coreado de vários aplausos. 
Isso  foi  uma  coisa,  que  me  deixou  pedindo  a 
Consciência  Absoluta,  muita  aceitação.  Pois  a 
verdade, é que eu não tenho muita aceitação com 
eles, apesar de respeitar.
O pastor quis me dar benças como apoio, ao que 
respondi ser totalmente desnecessário, já que eu 
não era religioso. 
Nessa  noite  foram 5 enfermeiros  a  me furarem 
nos  dois  braços.  Para  tratarem  de  colocar  um 
acesso. Em um momento a enfermeira perguntou 
se doía, a agulha estava buscando veias perto do 
osso,  e  eu  respondi  que  fizesse,  já  que  fosse 
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necessário.  Depois  de  não  sei  quanto  tempo 
desistiram  e  me  deram  remedi-os  orais  para 
terminar o tratamento. Mas o tumulto acordou a 
maioria.
O  pastor  não  se  conteve  e  quis  me  dar  suas 
benças,  ao  que  respondi  que  não  eram 
necessárias,  que eu não  misturava  as  coisas,  e 
que  a  morte  era  o  final  natural  da  vida. 
Pobrezinho, não estava acostumado a isso, já que 
o  povo  queria  as  suas  benças.  Ao  outro  dia 
expliquei para ele meus conceitos sobre Deus e o 
universo. Mas mesmo que ficou interessado, disse 
para ele que ele vivia disso, que era seu trabalho, 
e que cada um tinha sua missão.
Ele foi  dado de alta e anteriormente os 10 que 
vieram  comigo  também.  Mas  eu  ficava  pelo 
exame do dedilho, sobre a coagulação do sangue, 
que variava muito. E seguia tomando as injeções 
na barriga para fazer o sangue mais líquido.
Ai veio uma pessoa para a cama dele, que estava 
muito  apreensivo  e  angustiado  com  a  doença, 
conversei  com ele,  falando  que  dava  o  mesmo 
trabalho estar  bem que ficar  mal,  e expliquei  a 
filosofia chinesa: “Se você está doente, e não vais 
morrer; a que se preocupar? Se você está doente, 
e vais morrer;  a que se preocupar?” Ele mudou 
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sua atitude e ficou mais tranquilo e melhor. Mas 
notei que ficou me observando, tratando de me 
compreender.
Nós  conversávamos,  aquilo  parecia  uma  festa, 
uma  doutora  passou  dizendo  para  nós:  “Os 
rapazes querem uma aguinha, ou um cafezinho?”.

No  dia  2/06/20,  era  o  aniversario  da  minha 
esposa,  e  eu  não  tinha  previsão  de  alta,  mas 
consegui  um telefone  para  desejar  os  parabéns 
para  ela.  Recebi  um  presente,  uma  declaração 
tácita de amor, ao ela não aguentar, e por-se a 
chorar desconsolada.
Esse mesmo dia me deram a alta e comuniquei a 
ela, para poder me buscar. Quando sai, vi a ela 
como um gato molhado, magra, mas muito feliz. 
Não me permiti o abraço, pois, mesmo que o cod-
19 não contagiasse mais ninguém a essa altura, 
eu  tinha  que  tomar  um  bom  banho  e  fazer  a 
barba, para eliminar qualquer vírus ou bateria que 
tivesse no meu corpo.
Cantamos os parabéns com minha sogra, seu filho 
e irmão. Depois a vida deu início a recuperação de 
nós dois. Ela também teve o covid, pois teria seria 
impossível não se contagiar, passou uns dias mal, 
mas se recuperou em casa.
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Em casa me dei  conta que quando fui  dado de 
alta, senti um sentimento de amor por cada um 
dos  meus  companheiros  de  internação, 
respeitando  a  cada  qual  como  é,  dando  novas 
ideias  se  possível.  Até  senti  saudades  deles, 
inclusive dos que foram dados de alta antes de 
mim.
Somente  hoje  13/06/20,  me  senti  bem  para 
escrever isto. Beijos e abraços a todos, apreendi 
que posso amar a todos, e estou muito feliz com 
isso,  pois  a  vida  é  um  reflexo  dos  nossos 
sentimentos.

Pensem um pouco! Olhem ao seu redor! Todos os 
seres, amados ou desconhecidos, perros ou gatos, 
plantas ou aves. Então façam de conta que vocês 
eliminam  a  atmosfera.  Diga-me,  quem 
sobreviveria!
Será que somos corpos separados mesmos?
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Ver para Mudar

A maior compreensão que podemos ter sobre nós 
e  o  universo  é  que  independemos  dele.  Que  é 
somente o nosso corpo que é interdependente e 
forma parte do universo. 
É  entender  que  a  “Realidade  Individual”  está 
formada em grande parte por fatos da “Realidade 
Externa”, como as notícias e a história. 
É saber que as fontes da mídia, tvs, rádios, jornais 
etc;  são  parciais  e  nos  guiam  para  a  dor  da 
escravidão e o sofrimento. E investigar em todas 
as  fontes  antes  de  dar  por  certo  aquilo  que 
expressam. 
É saber que precisamos saber a “Veracidade dos 
fatos ocorridos tal qual aconteceram”. E afastar-
nos  das  deformações,  falsidades,  crenças  e 
religiões.
É  saber  que  todas  essas  coisas  anteriores  nos 
levam  a  SER  CONSCIENTES  e  os  aproxima  da 
meta de SER A CONSCIÊNCIA ABSOLUTA.
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Ao saber que tudo aqui neste universo tem uma 
mente,  que  é  a  partícula  de  Deus,  observamos 
que  ela  é  a  Verdade.  Que  o  universo  atado  ao 
tempo morre  a  cada  instante.  Que  poderíamos, 
sem  dúvida,  compreender  que  a  realidade  dos 
universos  é  como  os  grandes  filósofos  da 
antiguidade expressavam, “uma ilusão”. 
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Como nos Comunicamos?

Para  compreender  todas  as  coisas,  o  humano 
deve  compreender  melhor  a  sua  forma  de 
comunicação,  que  o  profundo  real  dela,  é  que 
vem a  ser  uma  tentativa  de  transmissão  entre 
uma mente e outra. 
A  comunicação  humana  é  uma  modificação, 
baseada na criação do idioma animal original.
Nada está mais vigente na atualidade que o mito 
da  Torre  de  Babel,  onde  os  homens  não 
conseguem  se  comunicar.  Mas  não  são  os 
diferentes  idiomas  que  complicam  o 
entendimento. 
Realmente,  a  existência  de  tantos  idiomas 
diferentes,  nos  demonstra  que  não  são  tão 
importantes,  ou  eficazes,  nem  os  sons  ou  as 
letras.
O SIGNIFICADO é o mais importante! Aquilo que 
entendemos e compreendemos das transmissões. 
O som e as letras não têm tanta importância, se 
mudarmos  a  palavra  sem  mudar  o  significado, 
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nada  mudaria,  chamemos  ao  amor  ódio,  ou  ao 
bem  mal,  nada  mudaria,  pois  o  importante  da 
comunicação  é  o  significado  da  palavra,  ou  as 
formas como o realizamos. 
Todos  os  seres  se  comunicam.  As  plantas  por 
exemplo, se comunicam por feromônios. Existem 
energias nos minerais e paredes, que refletem o 
teu cuidado, amor e agradecimento, pelo que eles 
fazem por você. 
Já  os  animais,  com sons,  tons  gestos  e  formas; 
tem sua comunicação intuitiva e natural que os 
levam  a  se  compreenderem,  ao  parecer,  eles 
nascem compreendendo. 
A comunicação humana difere dos outros animais, 
pois  ele  agrega  e  inventa,  modificando  a  sua 
estrutura puramente intuitiva.  Os idiomas são a 
tentativa de expressar e transmitir experiências e 
sentimentos  por  um  indivíduo,  onde  a  palavra 
expressa,  tem o significado da compreensão de 
quem fala, mas ninguém recepciona o que outro 
expressa,  da mesma forma como este pretende 
que se entenda. 
Nunca é igual  à  recepção de uma pessoa,  com 
nenhuma  outra,  pois  isto  depende  das 
experiências individuais. Basicamente do nível de 
consciência de cada indivíduo. 
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Mas o nível de consciência de cada um é único, 
para  cada  humano,  poderá  ser  similar,  mas  é 
único.
Comunicação  implica  gestos,  mímicas,  tons  e 
harmônicos dos sons com seus tempos. Também 
usamos símbolos como hieroglifos ou letras, para 
determinar significados genéricos para determinar 
a comunicação escrita, como fazemos aqui.
Apreendemos a falar na educação e escrever na 
instrução das escolas, com um montão de regras; 
que são feitas para visar a compreensão de um 
grupo de pessoas. Mas a coisa é mais complexa, 
comunicação está diretamente relacionado com a 
compreensão.
O  idioma  e  as  regras  gramaticais  são  uma 
tentativa de que o entendimento seja o mesmo 
para  todos,  uma  forma  de  facilitar  uma 
transmissão de compreensão global. Mas nos falta 
muito trabalho pela frente nesse sentido.
Por  isso  o  importante  é  a  compreensão,  o 
entendimento que o homem possa obter com as 
experiências. E tratar de clarificar isso cada vez 
mais  na  comunicação.  Deveríamos  apreender  a 
compreender  as  palavras  em  profundidade, 
usando a experiência esquecida dos mais velhos, 
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pois  eles  têm  a  experiência  de  vida,  que  é 
fundamental para compreender.
Mas  nunca  fomos  ensinados  a  “como 
compreender”.  A  palavra  compreender  vem  do 
latim,  “compreendere”,  que  quer  dizer:  colocar 
junto  todos  os  elementos.  Mas  a  compreensão 
humana vai muito além disso, ela comporta uma 
parte de empatia e identificação. O que faz com 
que  se  compreenda  alguém  que  chora,  por 
exemplo, é saber o significado da dor ou tristeza 
desse sentimento expressado no ato de chorar. É 
isto  que  permite  a  verdadeira  comunicação 
humana.
Como exemplos,  temos alguns significados mais 
expressivos.  O  significado  da  palavra  DOR,  é 
especificamente ao corpo físico, e hoje, podemos 
solucionar  quimicamente.  Já  a  palavra 
SOFRIMENTO,  se  bem pode  incluir  dor  física,  é 
mais  específica  das  experiências  emocionais  e 
mentais.  E  PADECIMENTO  é  o  sofrimento  já 
compreendido,  sabido.  Algo  que  parece  ter 
incluído o analgésico da compreensão.
Também temos que palavra  VERDADE,  somente 
deveria identificar, expressar algo que esteja fora 
do Universo, pois aqui tudo é transitório. 
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Ela  é  muito  usada  para  determinar  fatos  e 
sucessos, dos quais muitas vezes são totalmente 
falsos.  A  palavra  ASSASSINO e  similares,  nunca 
poderiam ser usadas especificando outros animais 
não humanos, eles matam, mas não assassinam. 
O único animal realmente assassino é o humano.
O  que  trato  de  expressar  neste  intento  de 
comunicação,  com  este  livro,  é  claramente 
CIENTIFICO, e deve ser comprovado após leitura, 
pensado e verificado. Assim que isto implica tratar 
de compreender cada parte, visando voltar a ler, 
compreender  e  seguir  o  próprio  caminho  da 
própria  compreensão.  Nunca  simplesmente 
acreditar.
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Como Interpretar a Ciência?

Depois  de  compreender  que  o  homem cria  um 
mundo  alternativo  e  ver  todas  as  diferentes 
especificações  científicas  diferentes  do  comum 
aceitado  pela  humanidade,  não  assim  pelos 
eruditos,  mas  muitos  pensam  que  o  homem 
comum  não  conseguirá  compreender  o  que 
deveria  ser  explicado  por  eles.  Talvez  isso  seja 
assim,  mas  aqui  tentaremos  ir  o  mais  longe 
possível.
Agora  o  importante  são  as  formas  como  os 
humanos comprovamos a veracidade das coisas, 
que  são  três:  a  CIÊNCIA,  que  é  baseada  nas 
experimentações científicas. A EXPERIENCIAL, que 
é baseada nas experiências pessoais do indivíduo. 
E a CONCLUSIVA, que deve ter uma base científica 
e lógica,  que é aquela na qual  um pensamento 
lógico  comprovável  em  si  mesmo,  que  leva  a 
outro e tudo casa perfeitamente.
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Nas comprovações o homem dá uma importância 
excessiva a exatidão das ciências,  mas não são 
tão exatas como parecem. 
Não  me  mal  interpretem,  os  científicos  são 
admiráveis  e  a  ciência  é  sem dúvida,  uma das 
bases mas sólidas da informação e conhecimento 
humano.  Mas  ela  não  é  exata,  tem  limitações, 
erros e traz consigo erros conceituais.

Formas das Comprovações Humanas

Formas Razão

Científicas Tem limitações e erros. Mesmo assim é 
muito importante, ajudando a definir as 
duas seguintes

Experienciais É  a  causada  por  experiências  do 
indivíduo, sendo uma verdade para ele. 
Se  transmitidas,  dado  o  seu  carácter 
individual, forma as crenças se aceitas

Por Conclusão O  planeta  terra  é  um só  corpo.  Essa 
afirmação é corroborada ao imaginar a 
desaparição da atmosfera

Para  falar  de  Mecânica  Quântica,  da  Teoria  da 
Relatividade  não  é  preciso  ser  um  gênio  da 
matemática,  como  também  para  falar  de 
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evolução, não é preciso saber biologia molecular. 
Assim que para falar de filosofia não é preciso ter 
estudado na universidade, mesmo porque filosofia 
é  a  forma  como  cada  qual  compreende  a 
existência.
Sobre a ciência, temos o “Racionalismo Crítico” de 
Karl  Popper,  que  foi  considerado  o  filósofo  que 
definiu a Ciência Moderna, delimitando seu objeto 
de  estudo,  e  definindo  suas  fronteiras.  Ele 
determina que: 

➢  1) Uma teoria científica nunca pode ser provada 
verdadeira.

➢  2) Uma teoria científica apenas pode ser provada 
falsa.

➢  3) Uma teoria que não pode ser demostrada 
como falsa, não é uma teoria científica.

➢ Demostrar que é falso ou refutar é a chave em 
ciências. 

Uma teoria é um conjunto de ideias que pode ser 
demostrado  como  falso  de  alguma  forma,  os 
resultados  dos  experimentos,  testes,  nunca 
poderá  provar  que  uma  teoria  é  verdadeira, 
apenas que é falsa. Assim, se uma teoria nunca 
pode  ser  testada,  ou  refutada,  também  não 
poderá ser uma teoria científica.
Más, o que é mais importante para nós, é a visão 
que temos sobre ela. Ver a ciência como um todo 
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é  a  forma  correta  de  ver.  Todas  as  partes  da 
ciência que o homem estuda e se aprofunda, são 
simples partes de uma coisa maior chamada de 
ciência.
Muitos vem a ciência é como uma imensa árvore 
com uma imensidão de ramas. O que tem de bom 
nessa visão, é a visão da ciência como um todo, 
como uma só coisa.
Sendo  a  ciência  muito  complexa,  obriga  aos 
homens ir pelas ramas. Dada sua complexidade, 
para  que  o  homem  possa  se  aprofundar  no 
conhecimento  de  uma  só  rama  da  ciência,  é 
necessário dedicar-se somente a ela. Mas a visão 
da árvore, como a totalidade da ciência humana, 
não deveria ser perdida.
É notório que os humanos são condicionados por 
aquilo  que  estudam  e  apreendem,  e  como  as 
ramas da ciência  são muito complexas,  termina 
afirmando  em  cada  um  o  apreendido,  sem 
perceber  a  profundidade  das  demais  ramas  da 
ciência, o que leva a erro. Assim é que temos uma 
separação na visão de cada científico, impedindo 
muitas vezes, que percebam a ciência como um 
todo,  pelo  próprio  desconhecimento  das  outras 
ramas científicas. 
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E como a ciência é uma só coisa, isso dificulta a 
visão  do  homem  para  compreendê-la  em  sua 
totalidade. Essa visão do total  das ciências,  é o 
que  tentamos  mostrar  aqui,  uma  ciência  com 
resultados  práticos  composto  com  partes  de 
várias ramas científicas.
Eu prefiro ver a ciência como uma COMODA cheia 
de  gavetas.  Cada  uma  com  sua  especialidade 
científica,  física,  química,  etc..  Sendo  que  cada 
gaveta  tem  dentro  de  si  as  diferentes 
especialidades de cada ciência. 
Se  abrimos  a  gaveta  da  medicina,  podemos 
encontrar  entre  muitas,  a  especialidade  da 
NEUROLOGIA.  E  abrindo-a  encontraremos  a 
gaveta correspondente a PSIQUIATRIA. Que é uma 
especialidade,  que  estuda  a  fisiologia  do 
CÉREBRO. 
Podemos  nesse  caso,  observar  que  existe  uma 
quantidade  de  anos,  que  esse  profissional, 
estudou  medicina.  E  após  isso  ele  passou  anos 
estudando  sobre  a  fisiologia,  fluidos,  que 
compõem  as  partes  cerebrais,  observando  as 
diferentes  funções  específicas.  É  notório,  que 
muitos,  tomam  cérebro  mente  como  uma  só 
coisa. E como a medicina aceita desde o século 
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XVII, o sistema unicista, onde a mente e o cérebro 
é uma só coisa, SURGE O ERRO.
A psiquiatria trabalha sobre o sistema fisiológico, 
ela  vem  a  ser  uma  especialidade,  dentro  da 
especialidade  de  neurologia.  Como  uma  pessoa 
que estuda que esta parte do cérebro faz isto, e 
aquela o outro,  durante anos,  poderia entender, 
depois de tantos anos de estudo, a realidade, de 
que  o  cérebro  é  um  processador  fisiológico 
químico que não pensa. Que como um general, 
serve como emissor receptor daquilo denominado 
MENTE. E que essa mente é você. 
Ademais  o  Cérebro  é  um  processador  químico-
fisiológico  perfeito,  mas  que  não  tem 
discernimento nem decisão de escolhas frente as 
decisões determinadas por você, que é a MENTE. 
É você quem decide e dá as ordens ao cérebro.
Hoje temos uma parte da ciência estuda a mente 
especificamente, mas como determinamos que o 
cérebro é “burro”? 
Podemos observar  a  atitude do cérebro com as 
substâncias aditivas, que mesmo sendo nocivas, 
ele  aceita  e  exige  que mantenha o  nível  dessa 
substância, mesmo sendo nociva para o corpo. Na 
realidade foi você que alimentou seu corpo com 
essa substância. O cérebro aceita tuas decisões, e 
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somente  trata  de  ajudar  de  acordo  as  tuas 
diretrizes, para manter o melhor para teu corpo.
Eu  tive  uma  experiência  pessoal  interessante. 
Quando  tinha  uns  17  anos,  fui  “esquecido”  por 
meu pai  que viajou  a  veraneio.  Sem dinheiro  e 
com fome, busquei o que comer e vi que só tinha 
arroz  e  laurel.  Cozinhei  o  arroz,  mas  como não 
tinha sal, eu não consegui comer.
Muitos  anos  depois,  com mais  de  50  anos,  me 
entrou um desespero por comer arroz. Apressurei-
me e fui para casa, aprontei o arroz e ao pôr na 
boca  estava  delicioso,  incomparável.  Somente 
depois me dei conta que não tinha colocado sal. A 
pergunta  foi,  como  estava  tão  gostoso? 
Evidentemente o gosto foi originado pelo cérebro, 
e não precisamente por outros fatores.
Quem não entender que o cérebro e a mente são 
duas  coisas  diferentes,  não  vai  compreender  a 
existência. 
Temos na dialéctica, a palavra “ESPIRITO”, que foi 
criada para especificar o que seria o sopro de vida 
além do corpo.  Mas esse  significado se esbarra 
em um muro de inconsistências imaginarias. Por 
isso  ele  não  é  compreendido  na  prática  da 
existência humana. Falta o significado prático, que 
o  leve  a  ser  compreendido,  na  relação  com as 
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outras coisas da vida prática. E se explicamos que 
espírito é sinônimo de mente, o muro se quebra 
dando ao humano um sem fim de possibilidades 
de  compreender  melhor  a  palavra  espírito,  pois 
todos temos mente. De acordo a como pensamos 
é como falamos e atuamos.
Por  outro  lado  temos  a  comprovação 
EXPERIENCIAL,  que  é  produzida  pelas 
experiências do indivíduo.
Realmente temos, que uma pessoa vivenciou um 
milagre,  e  isso  é  a  verdade  para  ele,  mas  não 
assim  para  os  outros.  Quando  transmitida  essa 
experiência, teremos os que não acreditam e os 
que  sim  acreditam,  dando  lugar  a  uma  crença 
desse caso específico. 
A  forma  de  comprovação  pela  experiência,  é  a 
que cria as crenças. No caso de Mahomã, ele teve 
sonhos  que  identificou  com  a  divindade  e  isso 
criou  a  religião  do  islã,  no  cristianismo  foi  a 
história criada sobre o denominado Jesus, que é 
outra crença.
As crenças somente podem ser mantidas pela fé, 
ou  seja,  a  ignorância  de  não  tentar  comprovar. 
Como disse Mark Twain, a fé é usada para aceitar 
coisas que sabemos ser falsas.
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Agora, somente fica a comprovação CONCLUSIVA, 
ou seja, a comprobatória por conclusão. 
Se sabemos na ciência que nosso corpo tem 300 
trilhões  de  células,  e  que  cada  célula,  realiza 
todas  as  coisas  que  definem um animal,  como 
conclusão  temos  que  “300  trilhões  de  animais 
estão formando o nosso corpo”. 
Assim também sabemos que estamos unidos aos 
outros animais e plantas pela respiração, que é a 
atmosfera.  Sabemos  que  no  planeta  terra 
coexistimos  vegetais  e  animais,  que  se 
retirássemos a atmosfera, todos morreríamos. Por 
conclusão  temos  então,  que  o  planeta  terra  é 
também um organismo similar ao nosso corpo. E 
que  como  ele,  está  constituído  por  corpos 
menores. 
E assim, por consequência, poderemos chegar a 
concluir  como resultado, uma lei  absoluta deste 
universo.
“O universo é um só corpo constituído por corpos 
menores  e  todos  os  corpos  do  universo  são 
constituídos por corpos menores, iniciando-se pelo 
corpo menor que tenha existido”. 

O Universo nasce morto!
Pois o implacável instante 
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Se move constantemente 
Com o tique-taque assassino
Que vem matar o mundo
Mas na eternidade do real
Ao morrer o mundo
Sucede um novo instante
Que faz nascer novamente….

Todos meus livros podem ser encontrados no meu 
site,  JOPEU.ORG.  Ou  comprados  no  AGBOOK, 
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