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Ciência e Filosofia
Se vamos um pouco a nossa história, a ideia de que a matéria fosse constituída de partículas diminutas,
básicas e indivisíveis, surgiu pela primeira vez no hinduísmo, o ocidente somente vem a reconhecer isso
por primeira vez, no primeiro período da filosofia grega. Esse período iniciou-se, no século VI AC; com
Tales. Suas ideias foram pioneiras na sugestão de uma substância fundamental, da qual todas as outras
coisas seriam formas compostas e transitórias. A vida estaria ligada a essa substância ou a ela seria
inerente. Essa ideia foi evada adiante por Anaximandro, discípulo de Tales e ele ensinava que essa
substância era primeira, infinita, eterna e indestrutível, e que envolvia o mundo, que naquela época
representava os universos.
Mais adiante com Parmênides foi introduzido um argumento puramente lógico em metafísica: “Não se
pode conhecer o que não é, nem nome lhe dar; pois o que pode ser pensado e o que pode existir são uma
mesma coisa. Portanto, somente o Um é, e não existem nem "Vir a ser" nem “Deixar de ser”. Onde está
presente o conceito de eternidade incluso na realidade interna do homem, o que existe, a realidade, é
aquilo que se possa pensar.
Conceito de eternidade confirmado mais adiante por Lavoisier na matéria,“no mundo material nada se
perde, tudo se transforma”. Ou com Einstein, “o Universo é Energia, a matéria é energia condensada: E =
mc ²”. “Toda a energia do universo é constante, não pode ser criada nem destruída.”
Nossa vida humana, como o universo, estão presos a ação. Respirar é uma ação, se respiramos seguimos
vivendo, se nos alimentamos crescemos, tudo é causa e efeito. É impossível viver sem agir pois o Universo
é Movimento.
A vida neste universo tridimensional somente pode ser realizada com um carro, o corpo físico, que se
relacione com o movimento do Universo e o acompanha. Mas todos temos um Universo interno e
pessoal, dentro de nós.
Com a aproximação do termino de minha vida, observando meu universo interior a cada dia, percebo cada
vez mais a importância do universo interno do homem na sua existência. O universo externo, científico, a
realidade do nosso meio onde compartilhamos nossa vida com outras vidas; é muito menos relevante que
nosso universo interior que vem conosco e irá transformado, para pior ou melhor, quando a morte nos
levar.
A realidade do mundo deixa de existir quando dormimos, mas não assim nosso interior que se mantêm
ativo.
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Deus está por fora dos Universos, impregnando tudo. Assim pois, imaginemos que estamos fora dos
universos, e perguntemo-nos como iniciou-se tudo isso.
A teoria cientifica mais aceita, a teoria do “Bigbang”, onde resumindo, expressa que os universos saíram
de uma imensa explosão. Mas, imediatamente, ante essa resposta vem a minha mente outra pergunta; que
fez que o Bigbang acontecesse? A explicação da ciência, é que gases e energias foram se acumulando, até
acontecer essa explosão. E de onde ou como surgiram esses gazes e energias?
Essa teoria presume que tudo teve um inicio, mas não encontra esse inicio. Toda causa teve uma razão, mas
a ação primaria a teoria do Bigbang não a explica. Como a teoria científica mais aceita, é sem bases reais
ou respostas. Isso implica que nossa ciência não tem a resposta. A não ser que se neguem a si mesmos e
reconheçam que saiu do nada e que o “nada existe”. O que abriria um sem numero de questões para a
ciência.
“Cheguei à conclusão de que quanto maior educação na ciência tem uma pessoa mais resiste em
admitir grandes erros da Física Geral e sobretudo se vêm do campo da lógica pura e não da
experimentação”. (M. José T. Molina – Metafisica. A equação do amor e teoria do todo da física global
P-43)
Não podemos aceitar a ciência como fatos certeiros e absolutos, demonstro:
a) No “Princípio da Incerteza de Heisenberg”, demonstra-se de que não se pode observar ou tentar
mensurar um evento sem alterá-lo.
b) Relatividade da Simultaneidade de Einstein. A simultaneidade de acontecimentos distantes não pode
ser demonstrada, só pode ser definida, portanto é arbitrária, caindo por terra concepções de tempo e
espaço absolutos, postuladas por Isaac Newton.
c) O “Racionalismo Crítico” de Karl Popper especifica que se uma teoria nunca pode ser testada, ou
refutada, também não poderá ser uma teoria científica.
d) Teorema da “Incompletude de Gödel”, demonstrou que certos problemas não podem ser solucionados
por nenhum conjunto de regras ou procedimentos.
e) A “Teoria da Complexidade em Sistemas Dinâmicos e não determinísticos”, especifica que: “Uma
pequena mudança nas condições iniciais de um sistema não linear, pode provocar sensíveis alterações à
medida que este sistema evolui”.
f) Uma equipe de astrofísicos na Austrália e na Inglaterra descobriu recentemente, evidências de que as leis
da física são diferentes em diferentes partes do universo. Veja na internet: "leis da física podem variar ao
longo do universo".
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A Mente Humana e as Diferentes Realidades
Existe a realidade externa, realidade que conhecemos como tal, que é o nosso diminuto mundo das nossas
vivencias, o mundo que compartilhamos com outros seres. Ele é tão pequeno que nem da para medir, esta
neste universo, mas não chegamos nem a conhecer todas as ruas do nosso bairro.
Também temos nossa realidade interna, pessoal, que reside num universo sem dimensões dentro de nós.
Ou seja temos uma mente, corpo mental, que se divide em inconsciente, a residencia de Deus, e consciente,
onde nossa personalidade transitória se transforma dia a dia.
Para entender melhor isso, contamos alguns fatos muito específicos sobre o tema.
Iniciamos com uma historia comprovada e bastante difundida pelos adeptos a reencarnação. Em 1930, uma
garotinha de 4 anos, Shanti Deva de Delhi, na Índia, contou aos pais que ela tinha vivido uma vez num
lugar chamado Muttra (agora conhecido como Mathura), que tinha sido mãe de três filhos, que morreram
no parto, e que seu nome anterior era Ludgi. Como a menina sempre relacionava tudo com essa história, os
pais investigaram. Acontece que havia uma aldeia chamada Muttra, e que uma mulher chamada Ludgi
tinha morrido recentemente lá. Levaram Shanti à vila onde ela começou a falar o dialeto local e reconheceu
seu marido na vida anterior. Ela até deu 24 declarações precisas correspondentes a fatos confirmados
sobre a vida de Ludgi. Um feito impressionante para uma criança de quatro anos.
Também comprovamos cientificamente alguns tipos de "estado alterado de consciência". Que podem ser
obtidos através de plantas, isso é conhecidos desde tempos imemoriais. As civilizações primitivas
conheciam e faziam uso regular de substâncias que alteram as percepções mentais, e até hoje, alguns povos
primitivos utilizam das plantas que poderíamos chamar de alucinógenos. E importante ter em mente que
não são as drogas em si que são perigosas, mas a relação de cada indivíduo com elas.
Foram feitas muitas experiências psíquicas com o uso de drogas, algumas realizadas por Aldous Huxley e
Timothy Leary; mas é muito interessante saber que os modelos moleculares das plantas são muito
próximos de substâncias de ocorrência espontânea no cérebro, ou seja, as substâncias alucinógenas, e
hormônios cerebrais, possuem uma estrutura básica muito similar.
Esses alucinógenos podem agir nos mesmos pontos do sistema nervoso nos quais atuam naturalmente as
substâncias cerebrais, os hormônios, abrindo as mesmas portas que nos levam a estados alterados de
consciência; não sendo improvável uma "viagem de volta ao passado". O questionamento é se o próprio
cérebro cria esse fenômeno ou ele surge naturalmente por já estar ali.
Muitos acreditam que não é necessário o uso de droga alguma para obter esses "estados alterados de
consciência". Que podem ser conseguidas com o uso de algumas das técnicas, como a meditação
transcendental, a respiração holotrópica, sexo e outras.
O que determina que a porta da “realidade” dos Universos tem realmente uma conexão com a “realidade”
individual e que essa porta pode ser aberta. Também parece ficar determinado que a realidade individual
poderia abrir uma porta na qual o tempo desaparecesse.
Outras alterações da realidade ou visões, apesar de serem verídicas, correspondem sempre ao campo da
individualidade. De estas sabemos que qualquer indivíduo pode ter essas percepções, mas é bastante difícil
de separar aqueles no qual as visões são uma mistura ou criação da própria mente do indivíduo. Quando é
Verdadeira e Real, todos os indivíduos presentam uma grande mudança num tempo não determinado de
vida.
Mas existem algumas coisas documentadas que chamam profundamente a atenção, onde a pergunta é:
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Onde se inicia a percepção da verdade ou o que pode ser definido como Doença ou insanidade. É muito o
que se especula sobre o que passa depois da morte, mas temos algumas coisas muito interessante respeito a
isso. Passo a transcrever a noticia de um fato acontecido na Inglaterra mas fatos como este estão
documentados na medicina.
Noticia de 21 de maio, 2013 - 16:25 (Brasília) da BBC News retirada do Google.
Cega há mais de 20 anos, idosa tem síndrome que a faz ver alucinações. Lilian Boyd, de 86 anos estava
cega há mais de 20 anos quando de repente começou a ver as coisas, descreveu suas alucinações como algo
perturbador.

Foi uma surpresa quando, aparentemente, dois pequenos labradores pretos apareceram em sua casa no
Condado de Durham, no nordeste da Inglaterra. A surpresa foi ainda maior quando ela começou a ver
meninas com belos vestidos, e homens que ela não reconhecia.
A sua primeira reação foi o medo de falar sobre suas visões e as pessoas acharem que ela estava
enlouquecendo. "Eu estava com medo de falar com o médico porque ele poderia achar que eu tenho
demência, considerando a minha idade", disse ela.
O que ela tem no entanto, é chamado de Síndrome de Charles Bonnet, uma condição causada por uma
doença nos olhos e não por problemas psiquiátricos. As alucinações não emitem sons e você não pode
senti-las, mas elas podem ser bem convincentes. Ela expressa:
“Você não consegue descrevê-la muito bem.
"Eu vi cavalos, uma vaca, homens. E quando você tenta se levantar e andar, mesmo sabendo que é apenas
a sua visão, você não consegue se mover, porque você acha que vai esbarrar nessas pessoas."
"Elas parecem reais, mas quando você olha bem... eu simplesmente não sei. Eu não consigo definir o que
eles são. Não é real, mas eles estão lá. Parecem de verdade."
Ela disse que os "hóspedes" não convidados, muitas vezes, "ficam o dia todo" e não são bem-vindos.
A síndrome ocorre em pessoas cuja visão se deteriorou. Partes do cérebro associadas à visão começam a
criar suas próprias imagens, tendo sido privadas de estímulo do nervo óptico. Dominic Ffytche, professor
do Instituto de Psiquiatria do King's College London e um especialista na síndrome, disse que foram
registrados mais de 200 mil casos da doença no Reino Unido.
Um estudo realizado pelo Ffytche e seus colegas descobriu que, em 20% dos casos, os portadores da
síndrome acham as alucinações agradáveis e outros 30% acham as imagens desagradáveis. O restante,
metade, tem uma opinião neutra sobre elas.
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Somos Corpo Físico ou Mente?
Minusculo entre o diminuto é a nossa realidade imediata, aquela parte do nosso habitat, do universo
das nossas vivencias. Mas imenso é aquela parte do universo que apesar de existir, nunca chegaremos a
perceber, vivenciar, ou ter nem mesmo ideia de que existe.
O homem tende a ver a realidade sobre a ótica do meio em que habita, mas também, cada um de nós tem
uma vida interna, uma realidade pessoal e única, dentro da sua mente.
Aquilo que acreditamos ver como a totalidade e menor que a menor partícula que a ciência possa
determinar. Será que deu para perceber o infinitamente pequeno, que é o mundo total das nossas vivencias,
frente ao tamanho imenso da totalidade dos universos.
Mas temos dentro de nós um mundo pessoal e individual maior que o próprio universo tridimensional.
Aprendi bastante quando deixei de fumar. Me vi fumando e sentindo prazer, mesmo após um grande
esforço por não fazê-lo, sentindo incluso repulsão pelo cheiro e gosto do cigarro. Então questionei o como
minha mente e meu eu, em essas condições, poderia sentir prazer. Me dei conta que aquilo não era prazer, e
sim satisfação. Mas satisfação como? Questionei-me novamente.
Foi quando compreendi e separei a mente como um corpo diferente do cérebro. Entendi que o cérebro é
como um terminal nervoso, transmissor e receptor de impulsos. De uma energia desconhecida, conetado
como um transformador num circuito elétrico. O cérebro coneta o mundo com minha mente através das
minhas sensações.
Considero a minha mente como um corpo material de diferentes propriedades, produtora de entre outras
coisas, dos pensamentos, os quais também considero que tenham uma constituição material.
Os cientistas da filosofia da mente, se perdem entre as muitas teorias existentes desmembrando conceitos
que não estão bem definidos, e que nem eles mesmos tem claro. Apesar disso posso entender o conceito de
“qualia” e alguns outros. O problema é que antes de seguir com essas possíveis divagações, temos coisas
bem mais concretas a definir.
Acho um erro que quando falamos de cérebro, entendamos que é a totalidade do corpo físico e a mente. A
teoria unicista, onde o corpo e a mente são a mesma coisa, é tão simplista que nega todas as respostas que
desconhece. É diretamente na mente que devemos centrar nossos esforços com aquilo que sim conhecemos
dela.
Então quem somos? Corpo ou mente? Pelo que observamos, (apesar de isto não ser bem assim), somos a
MENTE. O corpo é o carro que nos leva pelo mundo e a mente o condutor desse carro.
Um computador está basado em dois elementos, o sistema binário, e quando se especula com três, é
absurda a imensa possibilidade. Imaginemos então, que o básico na mente são cinco possibilidades
primarias, os cinco sentidos que alimentam a mente.
Por outro lado temos uma divisão entre nosso consciente e nosso inconsciente. Ambos muito claros. Um é
aquilo que percebemos dentro da mente, sobre o meio e sobre nós mesmos, e o outro é o que não
percebemos, possivelmente uma ligação com uma consciência atemporal, o próprio Deus.
Isto é o que realmente sabemos sobre a mente. As sensações são o que alimentam a mente. A qual é uma
percepção existente reconhecida por nós, nosso consciente, e um vazio do qual não somos conscientes,
nosso inconsciente.
A consciência da mente individual, é alimentada por informações, surgindo quando as partículas de
informação fecham o círculo, percebendo, e trazendo partículas do inconsciente para o consciente. É
evidente uma conexão da nossa mente, com o que parece ser uma consciência absoluta atemporal.
O Universo, assim como nós, é forjado pelas consequências! Cada ação traz consigo uma reação, que em si
6
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é uma ação denominada consequência. As consequências estão intrinsecadas em cada uma das nossas
ações.
E assim vai sendo forjada a nossa realidade desde o mais remoto principio. Nós temos uma ciência interna
onde estão as comprovações de todas as coisas. O indivíduo, frente as coisas que comprovou, sempre trata
de demostrar aos outros a sua veracidade; mas mesmo que algumas vezes não seja possível; para ele a
veracidade do fato é comprovado em si mesmo.
“Quem não conheceu a si mesmo não conhece nada, mas quem se conheceu veio a conhecer
simultaneamente a profundidade de todas as coisas”. (Frase atribuída a Jesus)
Nós temos um corpo que é uma máquina química perfeita, mas que não pensa. A maioria das pessoas vem
no cérebro a fonte dos pensamentos, mas isso é um erro, pois nosso corpo físico emite impulsos através do
sistema nervoso que são direcionados pelo cérebro para a mente, ela é quem pensa. O cérebro é o terminal
nervoso do corpo físico, que induz impulsos sobre a mente. A mente é quem pensa, organiza e direciona a
ação. Olhar corresponde ao corpo e Ver a Mente; somente através da Mente chegamos a nossa
consciência.
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Minhas Comprovações – Internas e externas
Eu somente falo de coisas que comprovei, internas e externas com suas ramificações logicas, e passo a
explicar. Passo antes que nada a narrar três acontecimentos que definiram bastante meus pensamentos e
direcionamento investigativo, é sugerido ler até o final antes de fazer suposições ou tirar conclusões.
Acontecimento 1: Quando tinha uns vinte anos eu buscava objetivos materiais, mas uma ocorrência
manteve-me direcionado na busca do espiritual, investigando o oculto, as religiões e tudo que fosse
relativo as respostas existenciais.
Fazia um mês que tinha conseguido uma camionete e tinha feito algumas melhorias; era algo muito
importante para mim. Fui com minha namorada a dormir no apartamento de um amigo na área mais
nobre da avenida principal. Achei muita sorte encontrar uma vaga justo em frente ao prédio e com todo
cuidado estacionei com precisão matemática.
Quando sai do carro, dirigindo-me a entrada do edifício onde ela já me aguardava, escutei com clareza
uma voz no meu interior que me dizia: -Tira a camionete daí e coloca na volta! Ao mesmo tempo que
escutava podia perceber como uma visão o lugar que estava vago.
Isso me surpreendeu e virei-me para olhar a camionete, mas ela, estava estacionada na fila de carros
como se fosse colocada com a mão de tão bem estacionada, numa avenida principal. Ainda atordoado
pela percepção, escutei a voz da minha namorada perguntando-me se acontecia alguma coisa. Como me
pareceu tudo perfeito, bem estacionada num lugar dos mais seguros, respondi que nada acontecia e fomos
dormir. Isso foi mais ou menos as dez da noite. Ao outro dia, as sete da manhã, quando descemos para ir a
trabalhar, eu não queria acreditar no que via. Um caminhão velho de porte médio, tinha capotado em
cima da minha camionete, pegando também parte dos carros da frente e de atrás. Me lembrei da voz que
desde esse dia foi a certeza de um mundo diferente e paralelo ao meu que me ajudava e protegia de alguma
maneira.
Para mim isso é um fato provado cientificamente, porque eu o vivi sabendo que sim é real. Mas para
outros somente será uma crença
Existe um Universo não tridimensional junto com este Universo tridimensional.
Acontecimento 2: Assim que vou expressar que quando tinha 32 anos, num momento muito especial no
qual queria brigar com Deus; é claro que o que queria era na verdade ser destruído, não existir. Surgiu uma
figura de fumaça no borde esquerdo do teto que ao mesmo tempo que a percebi ela me inundou de uma
imensa compreensão sobre meus sentimentos e desejos.
Me joguei em cima da cama e como entre sonhos não consegui perceber a quantidade de tempo que
passou; mas recebi símbolos e ensinamentos que sabia serem muito antigos. Quando levantei sabia que
tudo isso era verdadeiro, mas não entendi nem identifiquei a de imediato a figura do velho, que para mim
hoje era Deus. Esta é uma vivencia pessoal, assim que para mim que a vivi é um fato cientificamente
comprovado. Isso me comprova a Deus para mim, mesmo que para vocês somente poderia ser uma
crença. Nosso contato com a Consciência Individual, Deus; é constante e total. Tão consciente quanto
nós consigamos vivenciá-lo.
Acontecimento 3: Um sonho que influencio muito minha compreensão:
Sonhei que estava Imerso em algo, onde não me diferenciava, simplesmente estava. Não tinha consciência
8
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de que existissem outros.
De repente percebo a presença de outro igual a mim, outros.
Encontrei-me numa sala, onde percebia a existência de paredes, mas não as via com olhos do corpo, pois
não tinha corpo. Percebia uma mesa-redonda a minha frente, cheia de algo similar a mapas, e a minha
frente do outro lado da mesa, um ancião de grandes barbas, com chapéu e túnica azul cheia de estrelas, e
começou a falar comigo sobre minha vinda a existir neste planeta. Conversávamos apontando para o
mapa, sobre situações que também tinha a ver com outros seres muito caros para mim. Onde eu assumia
situações, para que esses seres fossem poupados de vir aqui. Ao terminar a conversa com o ancião, tudo
desparece e me encontro flotando no espaço, olhando para o planeta terra, especificamente olhava para o
lugar onde nasceria.
Nesse momento, como um filme surgia ante meus olhos, o que seria a minha vida; e no final dela reclamo
descontente por algo que não sou consciente do que era.
Logo me vejo despencar, indo ao encontro do corpo que nascia. Ao mesmo tempo que uma luz de profundo
calor, “Amor”, afasta-se, deixando-me o maior sentimento de solidão que possa existir.
Acordei lembrando de tudo. Coisa que não é comum, eu dificilmente lembro de um sonho.
Minhas conclusões foram as seguintes: Primeiramente encontro-me dentro de um lugar que identifico
como Deus. Onde não existem dois, nem consciência de individualidade. Identifico esse ponto como Alma
ou Atma, onde ela é somente uma, para tudo e todos, tudo está imerso nela.
Depois estava fora e percebi a outro, reconheci que era o “ego”, aquele que em mim permite ver aos
outros. Ele é o que está mais perto de Deus! Enquanto exista vida no corpo ou impulsos na mente, o ego
estará presente, não se pode eliminá-lo, somente educá-lo. A doença do egoísmo pertence ao plano do
corpo e não ao ego em si.
Com o velho estava adquirindo um “corpo mental”, onde estavam sendo especificados os impulsos,
desejos, etc. que me iriam impulsionar e direcionar. É a minha mente que surge como corpo espiritual para
poder assumir um corpo físico. A energia divina está fortemente presente em todos os planos, menos no
físico, onde ficamos à deriva das nossas escolhas.
Por último adquirimos o corpo físico e nascemos ficamos imersos nesta existência.
O que denominamos como morte é o caminho inverso. Como adquirimos em primeiro lugar a mente, o
ultimo que desaparecerá será ela. O fato da morte física não implica no desaparecimento do corpo
mental, se ao morrer o indivíduo está cheio de desejos, impulsos, etc., a sua mente seguirá existindo,
estará esperando outro nascimento, para realizar o que não foi consumado na vida anterior. Se ao
contrario, quando o corpo físico morrer o corpo mental estiver vazio, o ego já sem força, pois a mente não
o sustenta mais, e automaticamente desaparecerá. O indivíduo volta a encontrar-se na totalidade. Deus e
ele simplesmente são um. Isto é a forma de como funciona, como viemos a viver, como estamos
compostos, e que somos Deus, Consciência.
Isso me clarificou muitas perguntas que tinha e encaixou-se a perfeição com todo o restante de minhas
investigações sobre Deus, o Universo e minha relação com ele
Parece mentira depois do que escrevi que diga que sou cético a crenças, antirreligioso e adepto as ciências.
Mas é um fato. Expressei isso para dizer que sobre muitas teorias, eu discordo e formulo outras. Elas são:
1) A teoria do Bigbang.
2) A teoria sobre a expansão do universo
3) Sobre o tempo. Para mim não é um fator específico e sim a consequência do movimento; já que nosso
universo tridimensional não pode estar nem um instante sem movimento. Se o universo pareasse; com
certeza o tempo também.
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O Bigbang Nunca Ocorreu
a) Se aconteceu o bigbang, as galáxias da periferia deveriam ser as mais antigas, porque as matérias que
lhe deram origem, seriam as primeiras a serem arremessadas para o espaço e as mais centrais, as mais
novas, pois seriam as ultimas a serem arremessadas. Não é isto que vemos e sim justamente o contrário. O
que vemos são galáxias jovens, com 13.7 bilhões de anos luz, tempo que a sua luz levou para chegar até
nós. Não viajaram até lá, apenas nasceram lá. As galáxias nascem na periferia e caminham para o centro
por ação da gravidade do centro do universo numa espécie de contração, como acontece com as estrelas
de uma galáxia. Isto sugere que não aconteceu o bigbang e que o universo não está em expansão.
b) Também numa explosão como foi proposta, o centro estaria praticamente vazio e toda a massa estaria na
periferia, como a super nova 1987A. Mas a maior concentração de galáxias se encontra no centro do
universo e se tornando mais rarefeitas na periferia, exatamente como as estrelas de uma galáxia. Isto é
uma contradição a regra de uma explosão e sugere que o universo não se expande e que não aconteceu
um bigbang.
c) Com o bigbang, as galáxias jamais se chocariam ou se aglomerariam. Viajariam do centro para a
periferia em linha reta, afastando-se cada vez mais umas das outras, como em todas as explosões no
espaço. E o centro seria a parte mais quente e a periferia, a parte mais fria, como acontece em todas as
explosões. Não existe este centro quente e a periferia emite uma radiação térmica, a bem mais de 13
bilhões de anos. Pelo exposto, as galáxias nascem na periferia e caminham para o centro, num processo
de contração contínua do universo, exatamente como as estrelas de uma galáxia. A via láctea tem cerca
de 12 bilhões de anos de existência e está localizada no centro do universo como várias outras galáxias
antigas. Na periferia só existem galáxias novas e o tempo que a sua luz levou para chegar até nós é
cerca de 13.7 bilhões de anos e é assim que a vemos. Não vemos galáxias antigas na periferia.
d) Enquanto a teoria do bigbang exige que haja muito mais matéria escura do que a matéria comum,
descobertas de anãs brancas (estrelas mortas) no halo da nossa galáxia e de nuvens de plasma quente no
grupo local de galáxias mostram que há bastante matéria comum para os efeitos gravitacionais
observados, portanto, não há espaço para a matéria escura extra.
Mas se aprofundamos encontramos algumas mais que são bem técnicas.
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O Universo não está em Expansão
O Universo está respirando. Contrai-se e expande-se.
a) Temos um centro no Universo, O grande attractor vigor ou alguma coisa puxa conforme ficou
comprovado pelos sete astrônomos americanos encarregados de estudar este assunto em 1989. Este centro
não precisa ter massa e pode ser como um buraco negro, o universo contendo todas suas galáxias produz
uma concentração maciça nesse centro, o que pode ser restos de galáxias que chegaram ao seu destino
final. O Universo contendo seus aglomerados de galáxias, também fica girando em torno de um centro
gravitacional. Portanto, teremos um fortíssimo campo gravitacional, que agiria proporcionalmente em
todas as galáxias, influindo em seu movimento giratório, justificaria a gravidade total dos aglomerados de
galáxias e explicaria outros fenômenos correlacionados. Isto seria uma gravidade extra, interferindo na
gravidade das galáxias. Assim, seu efeito seria como se fosse uma massa extra, imaginária, denominada
matéria escura, que é nada mais nada menos que a força de gravidade do universo e por este motivo não
pode ser detectada, pois se trata de uma energia. A força de gravidade do universo está concentrada no
centro do universo.
Mesmo que a rotação do universo não seja confirmada, as evidencias são muito positivas para serem
desprezadas com facilidade.
Veja: http//super.abril.com.br/universo/mistério-grande-atrator-438728.shtml
b) O Universo não está em expansão. A poeira cósmica, partículas como neutrinos gases e outras, que
ofuscam o brilho dos corpos celestes, filtra os raios azuis e ultra violetas, impedindo a sua passagem e
deixa passar o vermelho e o infra vermelho, com bastante facilidade, enganando o observador.
Quanto mais distante está um brilho celeste, mais poeira cósmica encontra-se a sua frente e mais vermelho
ele é visto. Essa poeira é formada na periferia do universo, onde portanto existe mais concentração dessa
poeira nessa região. Quanto mais distante de nós, mais poeira existe e mais concentrada está esta poeira.
Ela aumenta a densidade do espaço e causa fenômenos de ilusões de ótica, como o redshift, lentes
gravitacionais, etc.
Foi publicado por newsletter sciendaily: "algumas galáxias possuem mais nuvens interestelares que
outras" e "as galáxias jovens e distantes têm mais poeira que uma galáxia antiga" e mais próxima e isto
deve contribuir para que sejam vistas mais vermelhas, sem indicar que se afastam.
Note também que uma foto do tipo ultra deep Field, tirada pelo satélite Hubble, mostra galáxias de várias
cores, quando deveriam ser todas vermelhas, infra vermelhas, ou nem deveriam ser vistas devido à
frequência ser inferior à luz visível nesta "suposta" distância. Podemos estar vendo galáxias se afastando,
sem que isto esteja realmente acontecendo.
As galáxias podem não estarem se afastando.
Um exemplo disto é a estrela "Zeta Ophiuchi", uma estrela azul cercada de poeira espacial que é vista
vermelha; e que neste caso foi percebida esta anomalia. O redshift não seria confiável para medir
distancias. Estar vermelho é sinal que pode estar distante, mas não é sinal que está se afastando.
c) Existiria uma espécie de contração que faz com que as galáxias fiquem cada vez mais distantes da
periferia, pelo nascimento de outras galáxias nesta periferia. A expansão ou contração do universo, só
poderá ser percebido corretamente, por um observador do lado de fora do universo. Se estiver do lado de
dentro, que é o nosso caso, ele terá dupla interpretação, porque não terá um ponto fixo de referencia. O
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universo cresce continuamente, por acreção de matéria recém-formada na periferia, como numa implosão
contínua, ou como uma galáxia. As coisas mais antigas estão no centro, enquanto as mais recentes estão
na periferia, como acontece com as galáxias, isto é repetitivo no universo. Os buracos negros destroem a
matéria, transformando-a em energia que é compensada pela criação de matéria em dose maior, nas
bordas do universo. Com isso, o universo está em constante criação e destruição.
d) A Velocidade da luz pode variar no Universo. A luz se transmite no vácuo da Via Láctea, a uma
velocidade aproximada de 300.000 km/s, na água seria de 225.000km/s, no vidro de 200.000km/s e no
diamante de 125.000km/s, etc.
Sabemos que o vácuo absoluto não existe em nosso universo, nele existem matérias em baixa e muito
baixa pressão; também que o fóton sofre influencia da densidade e da gravidade. Também temos que a
energia eletro magnética ou uma centelha, salta de um ponto a outro mais facilmente se estiver em baixa
pressão. Isto quer dizer que os fótons podem viajar mais devagar nas altas pressões ou densidades e
mais rápido nas baixas pressões ou densidades.
No centro do universo o vácuo tem uma densidade máxima, enquanto na periferia tem uma densidade
mínima; no centro existe mais matéria e mais gravidade, ao contrário da periferia. Portanto a velocidade
da luz na periferia seria mais rápida que no centro do universo.
A velocidade da luz varia de acordo com a distância do centro do universo. Sendo assim, é possível que
longe do centro, onde a densidade e a gravidade tendem para zero, a velocidade da luz seja superior a
300.000 km/s. “Leis físicas podem variar ao longo do universo". Com isto, as medições feitas utilizandose a velocidade da luz, podem estar erradas.
A gravidade de um corpo, curva as matérias (inclusive gases) a sua volta, ela só interage entre
matérias. O espaço parece curvo, porque o universo não é plano e sim ovalado.
e) Alguns detalhes do Universo de hoje, Janeiro de 2014, onde soube que na nave espacial Mirk foram
encontradas uma espécie de partículas que corroem ou comem o alumínio no espaço exterior. O mesmo
está acontecendo com a estação espacial internacional e as rodas do Curiosity, que está em marte, essas
rodas estão muito deterioradas; o que confirma o que foi dito anteriormente.
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Os Universos
Poderíamos dizer que tudo é energia se não fosse o movimento que é intrínseco tanto ao átomo como ao
espaço. O Universo é o espaço tridimensional criado pela energia pura, Movimento y Energia.
A energia é eterna! Ela sofre transmutações e modificações constantemente, mas nunca desaparece,
somente se transforma uma e outra vez. O espaço é uma espécie de energia que é como a casca de um
ovo, uma bolha contendo as dimensões e energias totais desse universo específico. O Movimento uma
consequência das transformações de energias; ele é quem cria o tempo, o qual determina a duração das
transformações.
O formato do universo tri dimensional é como um ovo. O universo tem rotação, inclusive em sua
periferia, como nas galáxias. Ele pode ser comparado a uma gigantesca galáxia. Só que as galáxias são
feitas de estrelas e o universo, de galáxias. Tudo gira e se atrai.
O universo não se expande e o tempo não é um fator do mesmo e sim uma consequência da
velocidade que é intrínseca e inseparável deste universo de três dimensões.
O tempo não é um fator separado que se imprima no Universo alterando-o, ele é criado pelo
movimento, que é o fator intrínseco no nascimento das três dimensões.(espaço tridimensional), pois pode
existir um lugar não dimensional, uma especie de espaço e ou lugar, um Universo SEM DIMENSÕES.
Para mim isso é um fato.
Fala-se do inicio do Universo. Mas quem pode asseverar que iniciou-se? Parece que ainda somos igual que
os índios, nos admiramos com o espelho, mas sem compreender o que sucede.
Nós somente vemos ciclos e damos por sentado que iniciou-se, coisa que pode ser fatidicamente errônea.
A teoria cientifica mais aceita é a teoria do Bigbang, a que já demonstrei anteriormente neste livro que
contém muitas falhas, onde resumindo diz que os universos saíram de uma imensa explosão, mas se
perguntarmos as causas desta explosão nos falam de gases e energias acumuladas, o que nos leva ao ponto
de partida; desta maneira poderíamos dizer que não da absolutamente nenhuma resposta efetiva. Mas
mesmo assim, essa teoria somente poderia sobreviver se os Universos tiveram um principio. Mas a teoria
do Deísmo que emito aqui e válida tanto como se os universos tiveram um inicio, como se fossem eternos
e sempre estiveram. De fato existem transformações constantes nos Universos, mas é demostrado que a
massa e energias totais são sempre a mesma quantidade por mais transformações que sucedam.
Dentro do contexto de que neste universo tridimensional as transformações são constantes, podemos dizer
que ele e tudo o que existe dentro dele não pode ser denominado como Verdade. Mas o que significa
“Verdade”? Verdade é aquilo que é! Assim que não pode existir duas, pois ao ser uma negaria a outra;
quando uma fosse a outra não poderia ser. E também ela seria Eterna, sempre a mesma.
A eternidade é uma relação de tempo, e se o tempo é criado pelo movimento, este não existe fora do
Universo tridimensional.
Agora vamos a pensar numa “Energia Primordial Criadora”, intuímos que para “Criar” seria necessário
“Saber”, ter amplo conhecimento do que será ciado. E olhando dentro de nós, somente podemos identificar
uma causa possível; a “Consciência”. Como identifico essa consciência dentro de mim como indivíduo,
reconhecendo que o Universo está formados por um sem-número de indivíduos totalmente diferentes;
presumo por lógica que cada indivíduo tenha a sua própria consciência, mesmo com diferenças, mas com
uma base comum. O que me leva a presumir que exista uma “Consciência Absoluta” que abarque a todas
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as consciências existentes. Assim podemos perceber que a “Energia Primordial” emana da
“Consciência Absoluta”.
A teoria nos expressa por consequência lógica, que desta “Consciência Absoluta” emanam todos os
universos, dimensionais ou não, e que cada partícula somente existe por que tem uma partícula imortal
desta Consciência dentro de si que a faz SER.
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” e ser Eterna.
Mas o que é a consciência? Para saber, inicialmente devemos observar que em nós mesmos temos
pequenos lapsos de consciência. E ser conscientes de que nós seres humanos, nunca chegamos a uma
definição concreta e real do que é essa consciência.
Poderíamos dizer que Consciência é o estado de “saber profundo”, é o saber em todos os aspectos de
algo, impossível de definir.
Podemos identificar isso tratando de ver em nós mesmos. O homem tem a sua existência condicionada a
ação, se respira vive, se alimenta cresce, e ao crescer experimenta. A medida que o homem experimenta
vai acumulando experiencias, as quais vão transformam-se em conhecimento, é onde passa a saber sobre
algumas coisas. O conjunto dessas coisas transformam-se em partículas de sabedoria. É nesse ponto onde o
homem passa a ser sábio, cheio de pequenas partes de saber que vão formando um conjunto. Num dado
momento, da comunicação de sua consciência com a Consciência Absoluta, ele recebe a última partícula
de uma coisa em particular; é onde acontece uma explosão de saber, o quebra cabeça está completo e ele vê
o conjunto respeito aquele saber, uma totalidade nova e cheia de absoluto entendimento. Ele adquiriu
Consciência sobre alguma coisa; e essa Consciência permanecera sempre com ele.
Seguindo o que está em todas as filosofias sem excepção, partiremos da base que o que se denomina Deus,
nada mais é que a “Verdade”, por isso podemos dizer que Deus é o que aqui denominamos “Consciência
Absoluta”, que não é matéria e não sofre modificações.
Agora podemos formar a teoria do Deísmo com respostas coerentes, inclusive com a física e alguns
aspectos da ciência. Se entendemos a Deus como “Consciência Absoluta”, o saber absoluto, total de todas
as coisas. Estamos tendo a visão dos universos como um só organismo, onde cada partícula está
interligada.
Para que alguma coisa exista em este Universo tridimensional, é necessário que contenha dentro de si a
partícula primordial, a semente de Consciência Individual que foi colocada desde Si, Deus. A “
Consciência Absoluta”.
Todas as partes estão em constante e absoluta ligação com a “Totalidade Criadora”, a comunicação nunca
cessa. Mas a “Consciência Absoluta” recebe ao mesmo tempo as vibrações de todos os seres existentes.
Somente existe Consciência! O restante é ilusão transitória atada ao tempo e morrendo a cada instante.
Assim pois, em principio, todo o que existe é Consciência. Consciência Total e Absoluta que poderíamos
denominar Deus sem temor a erros. A questão é ter a inteligência e o discernimento para reconhecer isso.
Pois ao reconhecer isso, tudo encaixa a perfeição no quebra-cabeças da existência.
Então nós somos Deus? Sim somos Deus! Mas a barata, a arvore ou a pedra também são. A ignorância
é o contrario da sabedoria, e ela nos leva a pensar que somos superiores por estar no ápice da cadeia
alimentar, pelo menos até agora. Mas a sabedoria nos diz que não somos superiores e sim que somente
somos diferentes; que estamos formando parte de um todo onde tudo e todos são necessários. Esse
Universo todo sem separações seria o corpo de Deus.
Para entender melhor esse aspecto, e simplificando para não sair do tema, adentremos dentro do nosso
próprio corpo. Observemos que das nossas células mais antigas, aquelas com mais de 10 anos, somente
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existem as neuronas; o restante já morreu. Não existe em nosso corpo atual, nenhuma dessas células mas
estamos vivos por que existem as células filhas, netas e bisnetas delas mantendo o nosso organismo vivo.
Nossas células se alimentam, defecam, procriam e cumprem sua tarefa a perfeição; e tanto elas como nós,
somos animais.
Desta visão de existência sobre nosso próprio corpo, podemos ver claramente como funciona o organismo
denominado planeta onde todos os seres vivos hoje, são descendentes de aqueles que morreram e estão
imersos nas “neuronas”, para assim explicar, que são a atmosfera, parte do corpo que abrange todos os
seres existentes no planeta. Se retiramos a atmosfera, observamos que é idêntico ao que sucede quando
alguém morre, neste caso especifico o corpo da humanidade denominado Terra morre.
Os milagres e o ser superior
É interessante observar alguns fatos com a mente aberta. É fácil aceitar milagre numa religiões, e também
pressupõem de que somente o homem faz milagres. Creem que o homem é superior aos animais, e nem
pensar que um animal possa realizar um milagre.
Mas isso não é assim. Faz uns dois meses, apareceu no informativo da TV Globo e da TV Record, o caso
de uma cabritinha abandonada pela mãe, e que uma cachorra velha se condoeu, acolhendo-a. A cachorra
velha, que não tinha cria faz muito tempo começou a dar leite sem ter tido filhotes.
Chamou-se um profissional para constatar e explicar esse fato insólito, constatando-se que realmente a
cachorra tinha começado a dar leite sem ter parido. Na entrevista o profissional tentou explicar
cientificamente, aquilo que a ciência não poderia nunca comprovar. O fato é que o amor da cachorra, desde
a sua partícula divina ativo um milagre, em sua união com o amor eterno que reside na Verdade ela
produziu um milagre, para poder amamentar a cabritinha abandonada. Isso aconteceu no Brasil
aproximadamente em Janeiro de 2008.
Somente como aclaração: “Nada morre, tudo se transforma; os universos estão em constante movimento
de transformação. A morte não existe”. A morte é somente o tempo finito de um conglomerado de energia
cumprindo o seu tempo de serviço.
Mas como se produz a existência que temos hoje? Sabemos que tudo tem a essência divina dentro de si.
Mas como é a complexidade da nossa parte material? O que é necessário para adquirir um corpo animal
como o nosso?
Primeiramente se faz necessário que exista um intermediário entre a nossa partícula de Deus, nossa
consciência, a qual está imersa na Consciência Absoluta que é Deus; e o nosso corpo tridimensional que
pertence aos universos.
No nosso corpo físico o cérebro é o transformador emissor e receptor, ele transmite todas as nossas
percepções destes Universos e recebe o que vem da nossa partícula eterna que é nossa Consciência.
Simplificando: Somos a partícula divina, nossa consciência, a qual recebe uma Mente, que é um corpo
etéreo onde se produzem nossos pensamentos; mente que é energia mas não de três dimensões, ela tem a
própria realidade dentro de um Universo sem dimensões, movimento ou tempo; ela é bem diferente da
realidade que temos neste universo de três dimensões.
Por ultimo adquirimos o nosso conhecido corpo físico. Nosso físico esta imerso no corpo tridimensional
do Universo e temos uma realidade comum a todos que bem conhecemos. Mas a Mente tem a sua própria
realidade, individual e única do indivíduo.
Nós sempre fomos e seremos a partícula eterna e individual da Consciência Absoluta, Deus. Quando
nascemos surge o ego como referencia de individualidade. Depois adquirimos um corpo material
energético, para nomear de alguma forma, é o nosso Corpo Mental, ou Mente. É ali onde está o nosso
eu experiencial, que nada mais é que nossa realidade individual. Somente depois se adquire um corpo
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físico, o qual vai diferir, dependendo do que vier a fazer nos universos. Alguns nascem mulheres,
camundongos, outros micróbios e assim por diante.
O ser e a mente não tem sexo, isso é um atributo do corpo físico tridimensional, que depende de nossos
deveres no universo, daquilo que viemos a realizar aqui; quem tem sexo é o corpo físico. Como já
expressamos, os seres humanos não somos superiores a nenhum ser, nem animal ou vegetal; simplesmente
somos diferentes. E para que os seres humanos possam sobreviver em seu habitat é necessário a existência
conjunta de todos os seres que existem.
Perguntemo-nos agora: Se no corpo mental temos uma realidade individual, quantas realidades existem? A
resposta a essa pergunta é: Existem tantas realidades quanto a quantidade de seres existam mais as
realidades dos diferentes universos.
Mas para cada um de nós, isso significa que temos duas realidades, a comum tridimensional e a individual,
nossa pessoal.
Para entender isso nós vamos simplesmente analisar as duas realidades básicas, a realidade propriamente
dita e a realidade individual de um ser humano.
Devemos ter bem claro o sentido de magnitude, dentro da imensidão dos universos. Observemos com
atenção a nossa realidade imediata, aquela que forma nosso mundo pessoal, onde experienciamos e temos
nossos conquistas. Ela é diminuta, minuscula, de tão infinitamente pequena em relação aos universos, não
daria nem para medir. É aquela parte do universo onde estão nossas vivencias imediatas. Mas é imensa
aquela parte do universo que apesar de existir, nunca chegaremos a perceber, vivenciar, ou ter nem
mesmo ideia de que existe.
A realidade que conhecemos é aquilo onde estamos imersos, onde todos vemos, ou acreditamos ver, a
mesma coisa. E ainda acreditamos que estamos todo o tempo imerso nessa realidade tridimensional, mas
isso é uma ilusão.
Quanto tempo passo imerso nesta realidade? 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, mas me ponho a pensar no meu trabalho, também não
estou nesta realidade que é café a minha frente e sim dentro da minha realidade pessoal; que neste caso
específico é o trabalho. O que 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 posso modificar a minha vontade.
Poderíamos dizer que a realidade dos universos é como os grandes filósofos da antiguidade expressavam,
“uma ilusão”. Coisa difícil de perceber para a maioria das pessoas, mas se compreendemos que essa
realidade está interligada ao tempo, vemos com claridade a mutação dela a cada instante, o que fica
comprovado quando comparamos as épocas entre grandes períodos de tempo; se vivi na idade média,
morri e renasci nesta época de aviões, foguetes e satélites, como reconheceria a realidade de minha vida
anterior?
A cada instante a realidade dos Universos morre e renasce. Por isso podemos dizer que é uma ilusão, pois
no final tudo se transformará desaparecendo, indo unicamente na direção da transformação, morte, fim.
Nunca mais existirá aquilo que já existiu, somente outros.
Então recapitulando; nós somos Deus, sua partícula que é trazida ao mundo da ação, da experimentação.
Que para experienciar os universos obtemos um corpo mental, onde mora nossa realidade individual. E
depois adquirimos um corpo material, que no meu caso é um corpo humano. Corpo que é determinado
pelas ações que viremos a realizar, as quais determinam o caminho correto do indivíduo. Assim como hoje
sou homem, amanhã poderei ser mulher; involuir para um animal ou um mineral. Ou mesmo evoluir para o
desconhecido.
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Assim pois, a teoria do Deísmo reza que Deus é “Consciência Absoluta”, que de essa Consciência saem
as partículas que formam todos os universos, que os Universos tridimensionais estão “numa bolha”,
onde a própria respiração dos Universos é causada por seus movimentos constantes de transformação é
a expansão ou retração que observamos.
Esse universo tridimensional está composto por partículas e instantes, onde os instantes são a relação
de tempo mas pequena a uma referencia y as partículas o menor tamanho de algo especifico em relação
a massa e energia que tenha contida em sua individualidade.
Toda partícula se caracteriza por conter uma partícula divina dentro do seu contexto, sendo esta
partícula de Deus que ditamina o que ela deverá fazer. Uma célula de nosso corpo é uma partícula, nós
com a totalidade de nosso corpo também somos uma partícula, o planeta terra com todo seu contexto é
uma partícula, o sistema solar é uma partícula e assim por diante.
O fator partícula tempo está também relacionado as diferentes realidades onde está partícula este
realizando as ações, vivendo. Como exemplo temos que nós seres humanos somos partículas amplamente
complexas, tanto estamos formados por um imenso número de outras partículas como estamos vivenciando
por dentro de mais de uma realidade.
Rememoremos que dentro do nosso corpo físico estão os órgãos e sistemas, mas cada sistema tem um
campo energético e todos esses sistemas unidos são o que mantêm o corpo mental unido ao corpo físico. O
sistema circulatório é a maior ancora para o corpo mental, quando o coração para a mente se desprende.
Assim é como nossas doenças podem ser ocasionadas por organismos invasores ou por desequilíbrios
energéticos.
Todos os desequilíbrios que existem, são produzidos por afastamento do equilíbrio que provem da
Consciência Absoluta ou Deus como preferir denominar.
Assim pois sou um viajante amnésico. Hoje sou homem mas esqueci de tudo que fui. Dado pelo que
escrevo, não acredito involuir como muitos hoje farão, mas evoluir para um universo onde a existência é
livre; sem necessidade de comer ou respirar para existir.
Não somente eu sou! Tudo e todos somos eternos! Nada morre em realidade, a transformação e
mutação são as guias que levam as partículas a evoluírem ou involuírem, sendo que vida trás vida a
realidade individual se inunda de consciência, até o corpo mental desaparecer na não diferença do
Absoluto; Deus.
Pense nos universos da seguinte forma, o tridimensional é como um ovo de movimento constante e
regulado pela consequência tempo. O que não tem dimensões, onde reside nossa mente, somente está
limitado quando a mente está atada a um corpo tridimensional. Nesse caso tem um percepção de tempo,
tempo falso, pois o Universo sem dimensões não tem tempo, é atemporal sofrendo de amnesia de suas
existências. Quando não existe mais corpo tridimensional a Mente está livre percebendo a totalidade do
próprio ser, da própria consciência.
Os seres que compõem os universos são cada partícula existente, cada uma tem um motor do existir que é
Consciência do Indivíduo que reside na mente, a qual em algumas religiões chamam de espirito. A
consciência difere na forma de como está ligada a Consciência Suprema, é diferente em cada especie,
pedra, vegetal, etc.; sendo por isso que el equilíbrio é perfeito.
Se observamos a espécie animal, cada célula do corpo tem mente, é por isso que as células realizam
perfeitamente seu trabalho de funcionamento para dar vida ao especiem animal; seja humano ou não. Não
existe superior nem inferior, a diferença nos humanos é que são conscientes da existência de Deus, da
Consciência Absoluta e os demais não.
Os humanos são privilegiados no sentido que podem perceber e vivenciar a Deus, compreender quem
eles são, de onde vem, a onde vão e o meio no qual existem. Os outros animais em sua perfeição não
percebem isso, somente cumprem com o que emana da Consciência Absoluta para a Consciência do
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indivíduo; eles são perfeitos no seu caminho, sempre transitam pelo caminho correto e os humanos muitas
vezes erram o seu caminho sem perceber a voz de Deus para si.
Se vemos o universo como um ovo, estamos aceitando a existência de limites para ele, determinando um
tamanho fixo, coisa que é assim. Pois se os Universos estivessem em expansão, em algum momento
entrariam em colapso, pois as distancias romperiam com as forças de atração que mantêm o equilíbrio dos
astros. O que da a impressão de expansão é na realidade o movimento produzido pelas transformações
constantes que ele sofre, podendo-se pensar em algo parecido com os movimentos da respiração,
inspiração e expiração.
Tudo nele são energias, muitas desconhecidas ou mesmo muito pouco compreendidas como o magnetismo.
Mas o importante são duas coisas, a primeira é que tem um tamanho definido e a segunda que esta
permanentemente em transformações.
Assim podemos dizer que os Universos Tridimensionais estão atados ao tempo, mas que nele existem os
Universos Não Tridimensionais, que são as Mentes de cada partícula tridimensional existente e um sim
número mais de Mentes não tridimensionais, ou não com corpos tridimensionais.
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Partículas da Consciência Absoluta
Como afirmo que toda massa e energia tem Partículas da Consciência Absoluta, que nada pode existir sem
essa partícula porque a base criadora é o que forma os Universos com ou sem dimensões. Isso vai cada dia
mais aceito pelas comprovações com a física quântica e novos estudos e descobrimentos que vão surgindo.
Por isso vou colocar aqui um resumem que compilei sobre as plantas:
a) Monica Gagliano, cientista em fitotecnia da Universidade da Western Austrália em Perth afirma que o
som pode ser um bom mediador do comportamento observado nas plantas.
“Agora nós somos capazes de testar esses achados apropriadamente e produzir evidências iniciais que
comprovam a ideia de que plantas podem produzir, perceber e mudar seu comportamento em resposta
ao som”
b) Nos últimos 20 anos, pesquisadores estabeleceram que as plantas são capazes de detectar, reagir e até se
comunicar usando sinais químicos. As plantas podem até produzir substâncias químicas voláteis para se
comunicar umas com as outras quando estão em perigo. Gagliano e a sua equipe, usaram instrumentos
altamente sensíveis e mostraram que raízes jovens de plantas suspensas em água fazem sons de “clique
altos e frequentes.” Eles também descobriram que quando submetidos a sons em frequências de 220 Hz –
dentro da zona de sons que a própria raiz emite – as raízes responderam se voltando para aquela fonte
sonora.
“Essas raízes iriam crescer para baixo por causa da gravidade nesse estágio de seu desenvolvimento,
então o fato delas mudarem e se voltarem na direção da fonte sonora é muito interessante.”
O Olfato das Plantas
a) Botânicos investigam a forma como as plantas sentem cheiro: algumas reconhecem, pelo aroma,
vizinhos mutilados; outras detectam uma refeição. - (Daniel Chamovitz)
A cuscuta pentagona é uma trepadeira parasita que obtém alimento dos vizinhos. Para viver ela fixa-se
numa planta hospedeira e suga seus nutrientes. O que é realmente fascinante é que ela escolhe que vizinho
atacar.
A semente da Cuscuta germina e conforme cresce, gira sua extremidade em pequenos círculos, sondando o
ambiente e se estica e cresce na direção do que será sua fonte de alimento. Consuelo de Moraes,
entomologista da Pennsylvania State University, documentou esse comportamento em filme. Ela
demonstrou que nunca crescem na direção de vasos vazios ou com plantas falsas, mas localizam pés de
tomate, não importa onde estejam, na luz, ou à sombra. Diante da opção, descobriu Consuelo — entre
tomate e trigo —, a parasita escolherá o tomate.
É claro que as percepções da partícula divina que é a planta atua igual que a partícula divina que
somos nós. E fica demostrado que ambas partículas estão em comunicação a uma Consciência Maior e
Absoluta?
b) Em 1983, pesquisadores afirmaram que árvores “avisam” umas às outras de um ataque iminente de
insetos devoradores de folhas. David Rhoades e Gordon Orians, cientistas da Washington University,
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observaram que lagartas tinham menor probabilidade de devastar as folhas de salgueiro se ele estivesse ao
lado de outros exemplares já infestados com lagartas de tenda.
Como os cientistas não conseguiram detectar qualquer conexão física entre as árvores danificadas e as
vizinhas saudáveis, Rhoades propôs que as árvores atacadas deveriam enviar mensagem feromonal no
ambiente para as plantas saudáveis. Em outras palavras, as árvores infestadas advertem as árvores vizinhas.
Apenas três meses depois os pesquisadores Ian Baldwin e Jack Schultz, da Dartmouth College, publicaram
um artigo que apoiava o relatório de Rhoades. Na observação de Rhoades, os salgueiros emitiram um sinal
gasoso que permitiu às árvores danificadas se comunicarem com as não danificadas, o que resultou na
defesa dessas últimas contra um iminente ataque de insetos.
Na década passada, no entanto, o fenômeno da comunicação bioquímica das plantas foi demonstrada
repetidas vezes em muitos casos, incluindo cevada, artemísia e amieiro.
c) Martin Heil e a sua equipe do Centro de Pesquisa e Estudos Avançados em Irapuato, no México,
estudam o feijão-fava (Phaseolus lunatus) há anos ; e chegaram a conclusão que quando uma folha é
atacada por um inseto ou por bactérias, libera odores que avisam as demais a se protegerem.
É óbvio que as plantas não têm nervos olfativos que se conectam a um cérebro que interpreta os sinais.
Mas a Cuscuta, as plantas de Heil e outros tipos de flora em todo o mundo natural reagem a feromônios
como nós.
As plantas detectam uma substância química volátil no ar e convertem esse sinal (sem usar nervos) numa
resposta fisiológica.
Com certeza, isso pode ser considerado olfato.

O ABC de Deus
Buscando o dicionario, vemos que a palavra “Deus” não pode ser presa a conceitos humanos e religiosos.
A palavra é o que é, sendo que essa palavra Deus, tem conotação de PODER ABSOLUTO. Ente infinito e
existente por si mesmo; a causa e fim último de tudo que existe. Ou seja, o significado mais importante e
real é “causa e fim de tudo o que existe”.
O ABC de Deus expressa a necessidade de se compreender e qual a relação que se tem com o mundo.
Somente assim pode-se compreender e perceber a Deus, pois Deus não pode ser apreendido nos livros, Ele
é parte, é vivencia.
Vivenciar a Deus em todas as coisas e instantes é o caminho. Isso harmoniza o ser, dando compreensão
alegria e paz.
Não é Deus quem impede estar ao ladinho dele, sendo intimo; somos nós que impedimos que sejamos um
com ele, e isso somente acontece pelas nossas limitações e crenças.
Deus está por fora dos Universos, impregnando tudo. Assim pois, imaginemos que estamos fora dos
universos, e perguntemo-nos como iniciou-se tudo isso.
A teoria cientifica mais aceita, a teoria do “Bigbang”, onde resumindo, expressa que os universos saíram
de uma imensa explosão. Mas, imediatamente, ante essa resposta vem a minha mente outra pergunta; que
fez que o Bigbang acontecesse? A explicação da ciência, é que gases e energias foram se acumulando, até
acontecer essa explosão. E de onde ou como surgiram esses gazes e energias?
Essa teoria presume que tudo teve um inicio, mas não encontra esse inicio. Toda causa teve uma razão, mas
a ação primaria a teoria do Bigbang não a explica. Como a teoria científica mais aceita, é sem bases reais
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ou respostas. Isso implica que nossa ciência não tem a resposta. A não ser que se neguem a si mesmos e
reconheçam que saiu do nada e que o “nada existe”. O que abriria um sem numero de questões para a
ciência.
A teoria do deísmo busca o mais perto da ciência entender como isso aconteceu, e a base dada é Deus.
Vamos a ver um pouco disso.
Temos no vocábulo verdade dois significados transcendentes, um é a particularidade atribuída ao que está
em conformidade com os fatos, com a realidade, sendo fiel ao original circunstância, objeto ou fato real.
Pois a verdade dos fatos exerce grande importância no julgamento que gera as ações humanas. Quando
uma verdade deixa dúvidas, é imprescindível verificar a sua veracidade.
O outro, ao qual podemos denominar como a “verdade absoluta”, é aquele entendimento de que é verdade
todo o tempo, e em todos os lugares ou situações; é a verdade filosófica.
Ou seja, a Verdade é uma só! Não existe isso de verdade de cada um, o que existe é o ponto de vista
individual ou a realidade de cada um. A Verdade é uma só, a eterna base de toda existência.
A eternidade com Einstein afirmando que a massa e tudo é energia, e com a física quântica que afirma a
existência de vários universos paralelos, fica muito mais aceitável, já que falamos de diferentes universos e
implicitamente realidades. Mas para o deísmo ser uma realidade, temos de ter dois universos, um
atemporal, sem o fator tempo, e outro temporal. Que para nós é o nosso habitat.
Que é um só é muito fácil de entender já que se existissem dois um negaria ao outro na relação do
momento de ser; o que daria a impossibilidades de ser eterno. Por isso podemos determinamos que Deus
não é matéria e não sofre modificações. Mas como entender com nossa mente humana? O que é?
A consciência é uma das coisa que a mente humana tem dificuldade de definir a ciência certa. Ao buscar o
significado da palavra consciência, encontramos que esse vocábulo é o estado de estar ciente
profundamente de algo. E somente quem está ciente de algo, é quem pode criá-lo. Ou seja, entendemos que
Deus é essa "Consciência Absoluta", a criadora de tudo o que existe
O homem apreende por suas experiencias e informações adquiridas, transformando-se em sábio sobre
algum aspecto. Em sua preocupação e ocupação desse algo, como que fluindo de outro plano, surge o que
poderíamos chamar da “ultima peça” do quebra-cabeças. É nesse ponto que o homem é consciente desse
algo na sua totalidade, ele sabe tudo desse algo.
Pensamos nos Universos como pequenas partes de algo, partículas geradas por uma “Consciência
Absoluta”, que é a criadora de todos os universos que possam existir.
Por isso, como consequência, toda partícula que existe contém para poder existir, uma partícula da
Consciência Absoluta em si.
Então Deus é todos os Universos, o saber absoluto total de todas as coisas. Essa é a visão dos universos
como um só organismo, onde cada partícula está interligada.
Nesta teoria, temos que desta Consciência Absoluta emanam todos os universos, que cada partícula
somente existe por que tem uma partícula imortal desta Consciência dentro de si. Tudo está em
comunicação com a “Consciência Absoluta”, e ela recebe ao mesmo tempo as vibrações de todos os seres
existentes. Assim pois, em principio, tudo o que existe é Deus, são partículas dele próprio.
Vamos a um rápido e curto exemplo: Uma partícula divina não pode ser padronizada, elas são de diferentes
tamanhos, massa ou energias. Como exemplo podemos dizer que um corpo humano é uma partícula, mas
que uma célula de esse corpo também é uma partícula.
Nosso corpo humano, que nos faz experienciar a vida, é uma partícula divina, que está formado por um
imenso número de partículas divinas, sendo que cada uma tem em seu interior a Consciência Divina.
E é por isso que as células do nosso corpo cumprem perfeitamente com a sua função, recebendo as ordenes
desde a Consciência Absoluta que é Deus; igual a nós.
A questão é ter a inteligência e o discernimento para reconhecer isso. Pois ao reconhecer isso, tudo encaixa
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a perfeição no quebra-cabeças da existência.
Então nós somos Deus?
Sim somos Deus! Mas a barata, a arvore ou a pedra também são.
A ignorância é o contrario da sabedoria. E ela nos leva a pensar que somos superiores por estar no ápice da
cadeia alimentar, pelo menos até agora. Mas a sabedoria nos diz que não somos superiores e sim
diferentes, formando parte de um todo. O todo é o corpo tridimensional de Deus! Sem separações.
Para entender melhor a totalidade, adentremos dentro do nosso próprio corpo observando como funciona.
Vamos simplificar para não sair do nosso tema: Observemos que ele esta constituído por pequenos animais
que denominamos células, que das nossas células mais antigas, aquelas com mais de 10 anos, somente
existem as neuronas; o restante já morreu. Não existe em nosso corpo atual, nenhuma dessas células, mas
como estamos vivos? Estamos vivos por que existem as células filhas, netas e bisnetas formando nosso
organismo.
E desta visão da existência sobre nosso organismo, denominado corpo, podemos ver claramente como
funciona o organismo denominado planeta e deduzir o restante. Todos os seres vivos hoje, são
descendentes de aqueles que morreram e estão imersos na atmosfera, parte do corpo que abrange todos os
seres existentes no planeta. Se tiramos a atmosfera vemos que é como quando alguém morre, tudo que é
físico e que depende de energias se transforma, morre.
Agora que vimos como basicamente funciona nosso corpo a nível existencial, devemos pensar em como
ele está constituído para produzir a existência que temos hoje.
Sabemos que tudo tem a essência dentro de si, que essa essência faz que sejamos Deus. Mas como é a
complexidade que realiza isso e como obtemos o nosso corpo, a nossa parte material?
O que é necessário para adquirir um corpo humano, serve como base para qualquer corpo que exista. É
necessário que exista um intermediário entre a consciência que somos e a Consciência Absoluta. Esse
intermediário é a mente.
Todas as mentes estão divididas em inconsciente, que poderíamos dizer que é Deus, e consciente, que é a
transformação transitória da vida. É um corpo material energético, para nomear de alguma forma, chamo
de Corpo Mental, para denominar da forma mais correta possível. Denomino de corpo mental o que alguns
pretendem chamar de espírito.
É ali onde está o nosso eu experiencial, onde existe a nossa realidade individual.
Somente depois se adquire um corpo físico, o qual vai diferir, dependendo do que vier a fazer nos
universos. Alguns nascem camundongos, outros micróbios e assim por diante.
No corpo mental reside a realidade individual, assim a pergunta que segue é: Quantas realidades existem?
A resposta a essa pergunta poderia ser: Existem tantas realidades quanto a quantidade de seres existam
mais a realidade dos diferentes Universos. Mas para o indivíduo, o prático são duas realidades, a realidade
interna, que é a sua pessoal, e a realidade do seu mundo imediato ou habitat.
Repetindo até o infinito. Os seres humanos não somos superiores a nenhum ser, nem animal ou vegetal;
simplesmente somos diferentes. E para que os seres humanos possam sobreviver em seu habitat, é
necessário a existência conjunta de todos os seres que existem.
Vamos analisar as duas realidades mais básicas, a realidade comumente dita, onde estamos imersos dentro
dos nossos corpos físicos, e a realidade individual de um ser humano.
É muito importante compreender a nossa ubicação dentro da imensidão dos universos, que a nossa
realidade imediata, aquela que forma nosso mundo pessoal, é diminuta, mais que minuscula. Ela é aquela
parte do mundo, do nosso habitat onde estão nossas vivencias imediatas. Mas é muito importante saber que
é imensa aquela parte do universo que apesar de existir, nunca chegaremos a perceber, vivenciar, ou ter
nem mesmo ideia de que existe.
E para simplificar, temos que a realidade do universo tridimensional, é aquilo onde todos estamos imersos,
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onde praticamente todos vemos, ou acreditamos ver, a mesma coisa.
Mas, quanto tempo passo imerso nesta realidade do mundo, meu habitat? Eu calculo que no máximo um
65% do tempo de vida, pois quando estamos dormindo a realidade é outra, onde sonhamos e não somos
conscientes da realidade do mundo externo.
Quando acordo, apronto o café sentando-me a beber, minha mente vai para o meu trabalho. Sendo um fato
não estar nesta realidade, que seria o café a minha frente. De fato meu corpo está ali no café, mas eu estou
na minha realidade pessoal.
O que 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.
Poderíamos dizer que a realidade do mundo, é como os grandes filósofos da antiguidade expressavam; ela
“é uma ilusão”. Coisa muito difícil de aceitar para a grande maioria das pessoas, mas se percebemos que a
realidade global está interligada ao tempo, sendo uma só coisa com ele, vemos com claridade a mutação
dela a cada instante de tempo, o que fica comprovado quando comparamos as épocas entre grandes
períodos de tempo.
Eu vivi na idade média, morri e renasci nesta época de aviões, foguetes e satélites, como reconheceria a
realidade de minha vida anterior?
A cada instante a realidade global morre e renasce. Por isso podemos dizer que é uma ilusão, pois no final
desaparecerá. E hoje dentro de nossa realidade atual, podemos observar a realidade dos romanos na época
de César, onde podemos notar que ela está morta. Que nunca mais existirá aquilo que já existiu. Então
estamos que nós somos Deus, a sua partícula elevada a experimentação. Que para experienciar os
universos obtemos um corpo mental, onde mora nossa realidade individual. E depois adquirimos um
corpo material, que no meu caso é um corpo humano. Corpo que é determinado pelas ações que
viremos a realizar, as quais determinam o caminho correto do indivíduo. Assim como hoje sou homem,
amanhã poderei ser mulher; involuir para um animal ou mesmo um mineral. Ou evoluir para o
desconhecido.
Nosso corpo tem órgãos e sistemas, mas cada sistema tem um campo energético e todos os sistemas unidos
são o que mantém o corpo mental unido ao corpo físico. Essa é a razão pela qual as doenças podem ser
ocasionadas por organismos invasores ou por desequilíbrios energéticos. O sistema circulatório é a maior
ancora para o corpo mental, quando o coração para a mente se desprende.
Todos os desequilíbrios que existem, são produzidos por afastamento do equilíbrio que provem da
Consciência Absoluta ou Deus como preferir denominar. As religiões mais afastam o homem da
compreensão e vivencia de Deus. Se todas as coisas são Deus, a forma correta é reconhecer isso em cada
coisa, atuando de acordo com isso e agradecendo a sua existência.
Me pergunte! Quem é você? Sou um viajante amnésico. Hoje sou homem mas esqueci de tudo que fui.
Dado pelo que escrevo, não acredito involuir como muitos hoje farão, mas evoluir para um universo onde a
existência é livre; sem necessidade de comer ou respirar para existir.
Tudo e todos somos eternos! Nada morre em realidade, a transformação e mutação são as guias que levam
as partículas a evoluírem ou involuírem, sendo que vida trás vida a realidade individual se inunda de
consciência, até o corpo mental desaparecer na não diferença do Absoluto; Deus.
Rio de Janeiro
jopeu
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