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PREFACIO
Todos os animais, tem pensamentos. Nós os humanos,
somos dominados na vida, por aquilo que pensamos. Os
pensamentos são como raios da verdade, o que somos.
Más, ao existir com um corpo físico, eles denotam
teorias. O como será? Na vida, nós temos que pôr em
prática aquilo pensamos, somente quando colocado na
prática, é que vamos nos conhecer, saber nossa
verdadeira natureza, que é aquele ponto de consciência
e sabedoria, onde estamos assentes, referindo-nos a
Consciência Absoluta, ou Deus se preferir. Más, quando
os coloquemos em prática, devemos cuidar que não
afetem a outros seres. Não temos o direito de afetar
aos outros. Pois, cada um têm o direito de ser. Ou seja,
fazer as próprias experiências para obter compreensão
e conseguir obter o máximo possível de consciência,
sendo o saber tudo o possível sobre si mesmo e o meio
em que existe, ou seja, a natureza, e o universo. Assim, é
como nós fazemos a construção da própria realidade.
Isso que vêm de nós, não pertence aos outros. Cada
pessoa tem o direito de criar sua própria realidade,
através da experiência própria.

Realidades Paralelas – Mundo dos humanos

Jopeu

4

Uma pessoa pode através de suas ações, ser uma
escravista, visando unicamente seus próprios interesses,
assassino ou ladrão.
Um banqueiro, tem uma vida deformada pelo que ele
tem, pois, sua compreensão se baseia no “você vale de
acordo ao que têm”, se nada tens, nada vales.
As mentes dos grandes capitalistas, tem uma realidade
diferente que deforma as suas conclusões. Somente
culpa aquilo que está para fora dele, e do seu
entendimento, a causa dos problemas da sociedade
humana, está por fora dos seus interesses.
Todos os que cometem ações desses tipos, vão cair em
armadilhas, criadas sem querer pela própria realidade
obtida e/ou escolhida. Isso ocorre dentro de suas
mentes.
Amor! Para alguns é ter muito, outros satisfazer sua ira,
seus desejos, sem se importar com ninguém.
Muitos que pensem dessa forma, não vão saber nem o
que é o amor, estar rodeado de seres que te amam a
cada instante.
Assim é que perdem aquilo que são eles mesmos. E, o
pior que pode passar, é se perder a si mesmo. É morrer
sem saber, de repente, quem somos ou o que pensamos.
É o quando tudo aquilo que ele dava valor, pensava ser,
desapareceu! Pois, a realidade da Verdade é totalmente
diferente da realidade da sociedade humana.
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O que sucede após a morte, sendo a realidade do nosso
corpo, pode ser compreendida facilmente, através da
leitura deste livro
Tantas religiões que estão desfazadas, mas, é certo que
a verdade, se existir, será sempre a mesma. Este livro
mostra meu entendimento sobre Deus, o Universo, e,
sobre o humano eu. Mostrando as diferenças entre uma
realidade natural, e a outra, somente criada pelos
humanos. Realidade cheia de ilusões e confusões, que
tera vida curta, somente aquilo que for verdade sobrará.
Assim fica mais fácil de compreender as regressões
produzidas pelas guerras. Esperando que com este
entendimento, possamos evitar as mais desastrosas
consequências, que não ocorra a quarta guerra mundial
de Einstein, a qual seria com pedras e paus.

INÍCIO
Todo princípio de entendimento e compreensão ocorre
desde nós mesmos, por isso o primeiro passo é
entender o que precisamos, e de quem, e como
deveríamos ter obtido isso
Todo ser humano surge como uma criança que precisa
entender. Quando uma criança nasce, não está apta para
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compreender o mundo. Sendo fundamental para sua
vida vindoura, compreender esse mundo.
É necessário então, ter alguém consciente, que possa
explicar esse mundo, mostrar como ele funciona. Isso é
o que se denomina educação, e para poder realizar
otimamente, é necessário grande conteúdo de
espiritualidade, informação, e muita paciência.
Já instrução, é bem diferente, são o que é dado nas
escolas, faculdades.
Pela paciência e amor necessário para poder educar,
somente
pode
ser
realizada
pelos
pais,
fundamentalmente pelas mães, as quais já estão
preparadas de muita paciência.
Elas precisam de todo seu tempo para poder dar uma
boa compreensão ao seu filho, mas, ela não poderá
sozinha, pois precisara do apoio do pai, que por
natureza, devem prover o necessário para ela poder
realizar a sua tarefa. Ademais de impor limites, muito
necessário na educação. Pois a mãe não está preparada
para por esses limites, sua meta é fazer compreender,
dar compreensão é muito mais necessário que o modo
de agir de uma criança, mas, sem limites, tudo pode ser
em vão.
A educação, deve estar fundamentada e visando na
compreensão da criança, deve mostrar a realidade do
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mundo, para conseguir a maior, melhor capacidade, para
a realização plena da sua vida.
Em nós humanos, não é somente o alimento, a força ou
o poder que dará essa realização. A realização é
conseguida pela compreensão, que na experiência da
vida, levará o ser a consciência, sendo a obtenção de
todas as respostas que precise para a conclusão de sua
vida. Acertando em suas decisões, eliminando todos os
erros possíveis, e assim, obter a felicidade de ter uma
vida plena.
Neste ponto, temos que o necessário para obter essa
vida plena, é a educação é comunicação, não alimento. É
claro que o alimento do corpo é necessário. Mas, o que o
fará realizado e feliz, é a sua capacidade de
compreensão adquirida desde seus pais. Se é boa, a
instrução o levará a tratar de compreender uma ciência
de sua escolha, desde onde obter o fruto para o bemestar tanto do corpo, como do ser que ele é.

Comunicação
Entendendo que a única coisa real, que diferencia um
humano dos outros animais, é sua necessidade de
compreender. Por isso é que ele nasce perguntando
“porquê?”.
Realidades Paralelas – Mundo dos humanos
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Esse é o início da comunicação humana. Isso é que faz a
diferença, que nos faz que sejamos humanos. Nós os
humanos, somos por natureza, científicos. Estamos
sempre buscando compreender e experimentar. Por
consequência lógica erramos mais que outros animais.
Compreender que tudo somente existe, após o nosso
nascimento, ocorre pela identificação de ser o que
olhamos, ou seja, um corpo como o da nossa mãe.
Todo Principio somente ocorrerá, desde nós mesmos!
Pois, desde o momento que existimos com um corpo no
universo, somos quem fazemos, realizemos as ações,
que não são outra coisa que experiências.
Essa é a causa de ser a “comunicação”, a primeira ciência
criada pelos humanos. Criada pela necessidade natural
de ser um humano.
É por isso, que qualquer coisa que queiramos saber,
conhecer e/ou transmitir, deve ser realizado sempre,
pela “ciência da comunicação”.
De fato, essa ciência termina sendo a mais importante
de todas, pois nenhuma outra, ou nada, pode existir sem
a transmissão, e recepção, que caracteriza ao animal
humano.
Será que sabemos o que é realmente “comunicação”?
Ou por ser tão importante e natural a descuidamos? É
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um fato que toda vida humana, se fundamenta dentro
dela.
Nós humanos, construímos o mundo, e o que cada um é,
de acordo a como nos comunicamos. Pois dela depende
totalmente a nossa compreensão adquirida.
E, a usamos em um princípio, tratando de mostrar quem
desejamos ser. Buscando mostrar que estamos de
acordo e somos parte, é claro, mostrando que aceitamos
as formas e metas impostas pela sociedade. Desta
forma, mostramos aquilo que consciente e/ou
inconscientemente, sabemos que não somos.
Ao parecer, existe alguma razão que nos impede, de
mostrar quem somos realmente, ou como pensamos. E
essa razão é uma sociedade doente, condenatória, que
perdeu os valores, principalmente o da honestidade.
Se observamos como os diferentes animais se
comunicam, observaremos que os humanos, mesmo
sendo animal, transcenderam a comunicação natural
dos demais animais.
A comunicação dos demais animais, são realizadas com
sons, tons e gestos, carente de símbolos. Eles têm uma
comunicação intuitiva e natural que os levam a se
compreenderem.
Como
se
eles
nascessem
compreendendo tudo o necessário, pois, a realidade da
natureza, parece uma prisão para eles, se comparados
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conosco. Eles estão permanentemente no mundo
natural, sem se afastar nem por um instante dele.
Eles também, não criam, nem pretendem, criar um
mundo dominante para sua espécie, uma realidade
somente deles. Somente os humanos fazemos isso!

Idiomas
Como nossa característica humana é questionar, temos
a necessidade de compreender tudo que vemos e
somos. Obrigatoriamente criamos nossa primeira e mais
necessária de todas as ciências, a forma de nos
comunicar.
Nós criamos vários idiomas. Que foram aleatoriamente
criados, de acordo ao lugar e a forma geográfica onde
os povos residiam. Foram criados com símbolos
diferentes, aos quais damos características de
significado pelo som, sendo ele diferente para cada um
desses idiomas em particular.
Quando chegamos no ponto em que percebemos isto,
podemos observar, que os sons e os símbolos que
formam os diferentes idiomas, não são tão importantes
para a compreensão dos humanos. Más, em simultâneo,
podemos compreender que a simbologia sim é muito
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mais ampla, e sumamente importante dentro da nossa
comunicação.
Simbologia é uma característica, unicamente da
comunicação humana. Usamos ela, para criar os idiomas
e a escrita, como também usamos imagens conhecidas,
como símbolos. Para desta forma, explicar através desse
símbolo, que sendo algo conhecido pela maioria, nos
permita, realizar uma transmissão mais exata, daquilo
que queremos transmitir aos demais.
Isso é uma característica fundamental na comunicação
humana. Que busca expressar o mais exatamente
possível sua ideia, nós sempre usamos símbolos, não
somente na escrita, como também em ordem
comparativa de formas. Como veremos mais adiante,
quando usemos essa forma de comunicação, para
explicar a teoria do “Universo Primário”.
O mais importante! Aquilo que une todos os diferentes
idiomas, como toda comunicação humana em um
contexto único, é o “significado”.
Pois, em todos os diferentes idiomas, observamos a
existência dos mesmos significados, mesmo quando sua
ordem letrada ou verbalização, sejam diferentes.
Exemplificando nos vocábulos “love” e “amor”, onde
ambos significam a mesma coisa, apesar de sons e letras
serem totalmente diferentes.
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A comunicação, é uma tentativa de transmissão de uma
consciência individual a outra consciência similar.
Como a consciência de cada indivíduo é formada pelas
suas experiências, educação e informação, ademais das
próprias crenças de cada um. Temos como resultado,
que todos os “seres humanos”, têm uma consciência
diferente, única. Por essa causa, ninguém consegue
recepcionar da exata forma transmitida por outro.

Comunicação e Compreensão
Vejamos o eu transmissor, mais a frente, será muito
importante, notem que falei, “seres” humanos!
O que podemos considerar como a transmissão dos
humanos, é sempre científica. Sendo que a comunicação
como ciência foi descuidada, ou ainda não conseguimos
nos a aprofundar. Algum dia, talvez, possamos traduzir
os pensamentos, em escrita ou imagens, más, isso é um
futuro indeterminado.
Voltando ao hoje.
Nossa comunicação divide tudo, especificando
diferenças, catalogando e dando um nome para cada
diferença reconhecida. Como gato, cabra, etc., para os
diferentes animais. Assim, foi que criamos a palavra
Deus. Para expressar, o impossível de conhecer, o que
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seria uma energia criadora, pai e mãe de tudo o que
existe. Más, como palavras e sons, somente expressam o
entendimento, a compreensão do que transmite. Que
sempre difere, daquele que escuta. Como resultado,
cada um entende essa palavra como quer. Ou seja, de
acordo
a
sua
educação,
entendimento,
e
lamentavelmente, muitas vezes, de acordo a sua
conveniência.
Para uma maior explicitude, seria necessário esperar
aquele futuro indeterminado, e/ou usar todas as
ciências, como realmente é, como uma única coisa.
A realidade universal, verdadeira, é o fato da ciência ser
toda unida, uma única coisa, sem suas ramas divisórias.
Pois, o fato de existirem essas ramas, é a nossa
incapacidade de compreender o todo, dado sua
complexidade.
Para a humanidade, usar a ciência, em todas as suas
formas, como a totalidade que é, vem a ser a única
maneira, de aproximar o entendimento correto, sem
erro. Para obter a compreensão de vida, da similitude
científica e experiencial, ou seja, por comparação do
conhecido em forma geral, como também! A educativa e
religiosa. Sem errar, ao ter a visão completa de todos os
aspectos.
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Crenças são pessoais, não são científicas, e inclusive
diferentes, até mesmo, entre adeptos de uma mesma
religião.
Nesta comunicação, quando eu falo de animais, falo
compreendo que eu sou um animal, que a diferenciação
deles, é referente a espécie a qual pertenço. Más
quando falo de seres, refiro-me a tudo e qualquer coisa
existente.
Compreendendo como seres, a cada partícula mineral,
vegetal, animal, ou qualquer outra coisa que exista.
Cada coisa em uma “verdadeira realidade”, denotada
pela natureza, tendo em conta que somos parte dela. É
o fato de ser um “SER”, pelo fato, de prestar alguma
utilidade, um serviço, no contexto universo tempo.
Onde as diferenças não têm importância, pois todos
realizamos em conjunto, um serviço, que produz a
existência do que chamaríamos “corpo universo”.
Entendo a existência de uma “realidade verdadeira”, não
como a vida particular de algo especificado no tempo, e
sim como a imensidão de tempo que não vemos, mas,
que sim concluímos facilmente, que é assim, ao olhar
para o conhecimento da história da humanidade, e do
planeta com os seus dinossauros, tempo em que
possivelmente, os humanos ainda não existissem.
Ao parecer, tudo é relativo, diferente. Frente ao nosso
tempo de vida, o universo é eterno. Mesmo observando
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uma constante e totalitária, transformação de todos os
corpos, pois, como expressado por Lavoisier, “nada
morre, tudo se transforma”.
Ao pensar nisso, podemos observar em nós, uma grande
e imutável verdade. Sabendo sem sombra de dúvidas,
ou
necessidade,
de
realizar
experiências
comprovatórias, que dentro da realidade ser este corpo,
somos apenas um ponto, no meio de nossos
antepassados, e os futuros seres que nascem desde o,
nós.
Percebemos por isso, que existe uma realidade
inamovível na natureza que compõe o universo. A qual
seria aquela, onde o universo é composto
absolutamente, totalmente, somente de seres, sem
diferenças. As diferenças são criadas por nós humanos,
para obter compreensão.
Mas, inclusive as coisas criadas por nós humanos,
passam a existir também, como seres, no mundo que lhe
corresponda, como, por exemplo, uma faca, que
pertence ao mundo mineral, pois desde ele é que nós a
criamos. Tendo também em conta, que essa faca sendo
um ser, cumpre com um serviço específico no contexto
universal. Ela como nós, tem um princípio, nascimento, e
um final, sua morte.
Pois, é a ciência humana a que cria as coisas e as
diferenças. Sendo que tudo que nós humanos criamos,
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farão parte de duas realidades, a verdadeira da natureza
universal, e a ilusória, ou totalmente humana. Realidade
que nós humanos criamos paralelamente, dividindo o
universo em uma espécie de linguagem transmissível.
Pelo que observo, comprovado pelo estudo da história
da humanidade, essa realidade que criamos, e
assumimos como verdadeira e única, sem o ser. É como a
construção de um castelo de areia, que desaparecerá
sempre com muita rapidez. E, o pior, é que ao parecer, a
história nos mostra essas transformações cheias de dor
e sofrimento, com guerras cada vez maiores e
destruidoras.
Sendo
sempre,
uma
destruição
desmedida!
É desta forma, que surge uma “realidade paralela”, pelas
diferenças criadas pelos humanos. Que ao não ser
diferenciada da realidade do universo, são uma
realidade fantasiosa, ilusória, pois, muitas vezes, não
condiz com a realidade dos demais seres do universo.
Isso gera confusão na sociedade humana. Pois, não
percebemos essa diferença entre a realidade universal,
é a criada por nós, assumida como única. A Nossa
verdade!
Nós humanos criamos a ciência com duas finalidades
primordiais. A de compreender tudo ao nosso redor,
para melhor sobreviver, aproveitando o melhor possível
essas coisas.
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O problema radical é que visamos sempre, e
unicamente, o próprio benefício dos humanos. Sem ter
em conta os demais seres que compõem o universo,
mas, que estão presente na natureza do planeta,
realizando seu trabalho da mesma forma que nós.
É natural visar o próprio benefício, más, se o que
caracteriza os humanos é compreender, para obter
saber e consciência, não deveríamos olhar o benefício
do conjunto? Que seria ter em conta também, o
benefício de todos os seres, não somente dos humanos,
ou de algumas espécies que mais nos agradem.
É um fato que tudo que existe forma parte de um todo
Universo, que cada coisa existe, têm uma razão para
existir, mesmo que os humanos, ainda não
compreendamos isso. E, que cada ser está exercendo
uma função, um serviço dentro desse corpo Universo.
Quando chegamos a perceber e compreender esse
significado, como verdadeiro e real. Percebemos que
existem diferenças, as quais dão lugar a duas realidades
paralelas.
Na verdade da natureza, não existe o superior ou
inferior. Nenhum é mais que outros, todos são
diferentes. Inclusive dentro da mesma espécie, apesar
de cada qual ser único, todos juntos, formamos um
corpo único, onde cada qual, está fazendo sua parte, o
serviço, para o qual lhe foi dada essa existência em
Realidades Paralelas – Mundo dos humanos
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particular no universo. O que seria sua vida! A qual
complementa o Universo! É possível, que se um ser não
existisse, tampouco o universo existiria.
É relativamente fácil compreender isso. Se entendemos
o planeta terra, como um só corpo, ao fazer a
experiência científica, que é comprovada pelo
conhecimento que temos, de suas consequências. Se
retirássemos a atmosfera que circunda o planeta, todos
os seres nele contidos, não morreriam ao uníssono?
A percepção dessa verdade na vida diária, nos beneficia,
dando uma melhor qualidade de vida. Passamos a
entender os seres não sendo de minha propriedade, e
sim como meus semelhantes e companheiros, servindo
como eu, para a melhor existência do grande corpo
Universo.
Agradeço as coisas pelo serviço que elas me brindam,
pela sua ajuda naquilo que faço, e trato como seres, e
semelhantes que são. Assim, o agradecimento enche
meu coração. Como um balsamo na pele ferida!

A realidade espelho!
Cada vez que nós usamos os valores, dentro do coração
humano corretamente, assentamos aquilo que somos,
nosso ser neles. E, esses valores, são em definitiva, o
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que produzem um sentimento estável, bem-estar, em
nós. O que resultaria em um sistema emocional estável,
que permite uma psique plena e sadia.
Se bem considero todas as coisas como seres, reconheço
que existe uma diferença entre animais, vegetais,
minerais e coisas. As coisas se usam, posso considerar
então, que sou dono, por determinar o seu uso, ou
mesmo, a duração de sua vida. Más isso não beneficia a
nossa consciência! Agora, se as consideramos como
seres, e agradecemos o serviço que nos prestam, sim,
nos
beneficiamos,
obtendo
em
nós,
mais
agradecimento, respeito e amor.
Nesse ponto, percebo que os sentimentos do coração
humano, é formado em forma similar a um ser. Que são
moldeados em nós, por nossa compreensão, e as ações
consequentes, como um presente para nós, brindando
em nosso ser, paz, respeito, sabedoria e felicidade.
Serão também, os sentimentos e valores seres?
Existem muitos seres, diferentes no universo, e de fato
não conhecemos todos eles, nem todas as suas
diferenças. Simplesmente, tomamos o desconhecido
como inexistente, o que é uma ilusão bem-aceita. Se
cada ser é como um universo, os sentimentos e
emoções, sem lugar a dúvidas, são seres ao formar parte
de nós.
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Os demais, os animais, em diferença das coisas e
minerais, tem escolhas, por isso eles têm que querer
“ser meus”. Sendo que eles demostram isso, ao querer
estar próximos.
Hoje existem separações matrimoniais em demasia!
Pondo um homem como exemplo, mas, é válido com a
mulher também. Quando algum homem diga minha
esposa, se ela não quiser ser sua, é uma coisa falsa.
Ninguém é corno por vontade própria, e a fidelidade
somente existe, se a própria pessoa quiser ser fiel.
O mesmo conceito e válido para todos os casos. A
escravidão é parte do egoísmo, ou seja, doença do ego
com sua relação daninha com o poder. Isto demostra,
que nós seres humanos, em maior ou menor medida,
estamos mentalmente doentes. Pois, acreditamos em
inverdades! Vivenciando uma realidade inexistente, por
mais aceita na sociedade que fosse.
No mundo que nós criamos, com todas as divisões
explicativas da ciência acadêmica, também criamos uma
ilusão deformada da realidade natural. Realidade
somente dos humanos, ilusória e fantasiosa. Criada com
um fundo da realidade verdadeira. Assim surgem as
crenças, com suas deturpadas forma de conduta moral.
Induzindo através da aceitação, os conceitos que cada
uma, naquele ser humano que nela acredita.
Como compreender uma realidade?
Realidades Paralelas – Mundo dos humanos
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Então?
O que é real?
Ao parecer, o pior que pode suceder para os humanos, é
acreditar em um mundo deformado, como sendo o
mundo real. Pois, essas deformações, transformam esse
mundo, com sua realidade deformada, em um labirinto
sem fim. Onde o ser humano se perde e confunde.
É assim como surgem as doenças! Produzidas pelo
convívio social, e a obrigatoriedade de moralidades e
condutas, que está obriga ao ser humano realizar.
É assim, como um humano, se perde numa realidade
deformada, deformando o próprio ser, adoecendo,
sofrendo, não conseguindo realização plenamente sua
vida.
Não é mais sadio, compreender a realidade do universo?
Como formados por seres, independentemente de
compreender a sociedade científica dos humanos. Poder
saber as diferenças entre ambas.
Mesmo convivendo com ambas. O homem inicia sua
criação 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. Sendo
onde nasce a crença, base da sua realidade humana.
Ao criarmos um nome, para especificar um mineral,
animal, vegetal ou coisa, estamos criando uma espécie
de verdade, unicamente dos humanos. Ao produzir as
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diferenças na natureza, estamos também, produzindo
deformações dos valores naturais.
A consequência é parecido com uma bola de neve
descendo a montanha, pequena no início, e,
absurdamente gigantesca no final.
Assim, é que a compreensão e os valores se deformam
cada vez mais, produzindo uma doença, dando lugar ao
roubo, assassinato, artimanhas e formações de
quadrilha, que originarão ao final, os exércitos.
O conjunto, de tudo isso, é onde a tecnologia, e o
exercício de poder, a “politica”, como forma de
organização, vai imparavelmente, originando causas
paralelas
de
mais
ilusões
e
sonhos.
Que
consequentemente, deixa de ver a natureza como a
causa primordial, a permitir ter essa vida humana.
E, ao parecer, cada solução buscada dentro destes
sistemas de organização atuais, se afastam cada vez
mais da realidade verdadeira. Com nossos erros,
produzimos mais problemas que soluções.
Nesse ponto o homem já se afastou do universo criado
originalmente, e passou a ver um universo humano.
Pior! Vendo um universo pessoal e único de cada ser
humano, desfasado com uma união de pensamentos
humanos reais em sociedade. Se tenta, más é notório
que não se logra. A união de compreensão social ou de
grupo, fica cada vez mais difícil.
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O cada um por si, com todas as suas consequências, é o
resultado. Onde se origina uma falsa sensação de
realidade e segurança, de um ilusório e irreal mundo
para toda a humanidade. Assim, tudo que o homem e a
sociedade acredita ser real e verdadeiro, não o é.
Os valores naturais, chamados humanos, mas, que estão
presentes em todos os seres, com as respectivas
diferenças corporais de cada um. São a causa da
felicidade! O homem, ao criar seu mundo, deixando de
lado a natureza, ele cria “valores deformados”,
totalmente diferentes dos “valores intrínsecos da
realidade de ser”. Sendo que esses valores por eles
criados, determinam o seu interior, o que é o seu “eu”.
Por essa causa, determina dentro compreensão humana,
como válido coisas inexistentes, como o “melhor e o
pior”, “superior e inferior”. Coisas que condiz somente
com os seus desejos humanos, suas intenções e/ou suas
necessidades. Produzindo na sociedade humana
diferenças horrendas, que causam dor e sofrimento.
Na verdadeira realidade do Universo, tudo e todos tem
o mesmo valor. Na natureza Universal, não existe um
superior, ou inferior, cada um cumpre uma função
específica e diferente. Função determinada pelo corpo
que o ser ocupa.
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Ser que é a mente! Tendo dentro todas as diretrizes,
valores e sentimentos, guiados pelos impulsos
inconscientes.
Não existe, o que os humanos chamam burro e/ou
inteligente! Cada um veio para uma tarefa. E, no mundo
natural e verdadeiro, burros e inteligentes, são
simplesmente complementos.
A função em conjunto de todos os corpos que existem,
será o determinante para que um “corpo tudo” exista.
Da mesma forma que todas as células do nosso corpo,
fazem que possamos existir com este corpo humano.
O fato, do resultado obtido, ao retirar a atmosfera do
planeta, é igual a como se retiramos toda à água do
nosso corpo. Nada sobrevive! Ou seja, todos nós
estamos unidos formando um corpo único, que na
ciência da comunicação, chamamos de Universo.
Isso também ocorre de igual forma com todos os seres.
Os seres são compostos por seres de menor tamanho
físico. Essa é uma realidade que não podemos deixar de
compreender. Quando os humanos perdem essa
realidade, penetram numa realidade fictícia. Dada pela
sua conveniência, dentro do egoísmo de domínio social.
Nós estamos cheio de valores superiores e inferiores, no
real da natureza, não existe isso! Tudo e cada coisa tem
um valor de igual importância no contexto do corpo
universal!
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Uma das coisas, que poderíamos chamar de verdade,
dentro do corpo que ocupamos, é que cada corpo, terá
somente um espaço único e pré-determinado, dentro do
que chamados de “tempo”.
Tempo? Que é?
A modificação de conceitos e realidades que nós
humanos fazemos, é paulatina e constante, parecida
com o tempo. E, uma das mudanças criadas pelos
humanos, tem a ver com tempo.
Temos um tempo que é especificado pela natureza, para
toda existência dentro do planeta. Isso é indicado
claramente no contexto de escuridão e luz, dias e noites,
determinando as espécies, um horário predeterminado
de descanso.
Cada animal respeita o raiar do dia e o crepúsculo, eles
sabem seu horário de atividade, e quando devem
dormir, para que seus corpos descansem perfeitamente.
Já nós mudamos isso, atuamos sem os horários prédeterminados pela realidade universal. E, isso faz que
nossos corpos não descansem o quanto precisam.
Refletindo em mim, especificamente para nós humanos,
quando dormimos, estamos conversando com aquilo
que denomino “psique do Universo”. Uma consciência
absoluta e criadora que nós humanos denominamos de
Deus.
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O horário é fundamental para o descanso, muitas
respostas sobre problemas do dia a dia, surgem
espontaneamente ao acordar. O fato de mudar o
horário, muda isso. Possivelmente, acordemos cansados
e sem essas soluções.
Outra coisa muito fora da realidade do universo hoje,
sendo a que mais dor e desequilíbrio causa na sociedade
humana, é a economia da atualidade. Primeiro o homem
troca, depois inventa valores e surge o ouro, as joias e o
dinheiro.
Junto com isso surge o reconhecimento sobre o poder, e
o que isso permite, ou seja, domínio sobre as demais
pessoas, e muitas vezes esse poder acaba ficando
desmedido, como quando “Nerón” incendiou Roma.
Poder que em definitiva é o de usar os demais a seu
prazer e conveniência.
Nessa base, surge a política, como organizadora de
bens. Que parece ser, um armazém cuidado por uns
poucos, reis e príncipes. E, como isso já é antinatural, os
humanos inventam, dando o valor de Deus aos reis, para
sua proteção, e permitindo impor sua vontade, mesmo
pela força.
Assim são dominados, uma enorme quantidade de seres
que ficam sem opção. Essa é a verdadeira forma da
escravidão. As correntes são somente o extremismo.
E, o horrendo resultado que temos hoje!
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Menos de um por cento da humanidade, os adeptos ao
sionismo, obtiveram domínio total sobre uma nação
poderosa. Isso ocorreu por meio do poder que se obtêm
com o acumulo desmedido de dinheiro, que é o poder
“plutocrático”! Que como um vírus penetra em
diferentes formas políticas de governo.
Observem o assassinato de “kennedy”, somente uma
grande organização poderia realizar isso. É fácil culpar a
alguém que foi obrigado de alguma forma a apertar o
gatilho, e depois assassinar publicamente a essa pessoa,
para que não possa dizer nada. Isso foi uma queima de
arquivo.
E a seguir que fez o vice-presidente que assumiu?
Autorizo uma lei, para imprimir dinheiro, sem que esse
dinheiro tivesse aval em ouro. Ou seja, autorizou o
roubo, fazendo da criminalidade uma coisa desejada no
capitalismo. É a coisa mais destruidora de valores nos
humanos, e a que causa noventa por cento das dores
nas pessoas comuns.
Isso simplesmente significa, que se você imprime
dinheiro e compra um terreno, você é um criminoso.
Más, isso é exatamente o que os E.U.A., com seus donos,
os banqueiros sionistas fazem!
Imprimem dinheiro, compram riquezas com papeizinhos
impressos, que de acordo a uma dívida, com
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possibilidades de pagamento “totalmente ilusória”,
impõem sua vontade pelas armas e opressão.
Podem-me dizer Qual é o sonho americano?
Como o ser humano avançou e progrediu para obter
felicidade e prosperidade para todos?
Onde está sua brilhante inteligência e superioridade?
Onde está a felicidade da humanidade?
Algo parece estar em desacordo! Não somente com a
realidade, más também, com os valores, ética e/ou
respeito.
Como pode existir felicidade na opressão e imposição
de um sistema capitalista falso? Pois o capitalismo, na
verdade é um governo plutocrático, onde os mais ricos e
poderosos governam, o capitalismo é o sistema usado
para escravizar e ter uma mão de obra escrava, onde o
dinheiro e salário, ocupam o lugar das correntes de
ferro.
Democracia!? Onde?
O povo não tem como escolher! A mídia é de
propriedade dos ricos, os ricos e governantes são
corruptíveis, pois, imprimir dinheiro, não custa nada. E
se existem opositores, existem as armas, e o exército do
país conquistado, os Estados Unidos da América.
Sionismo plutocrático, corrompe os líderes mundiais,
assassinando e/ou criminalizando os líderes opositores,
incluso intervindo nos países que não aceitam a
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corrupção, ou desejam uma verdadeira liberdade e
harmonia para todos.
Esse
grupo
de
pessoas
egoístas,
ameaçam
constantemente com guerras e destruição. Quanta dor
causaram esses egoístas e impositores desejos,
causados pelos donos dos grandes capitais? E, nas
guerras sem fim que os Estados Unidos provocaram
constantemente impulsionados pelos plutocráticos
sionistas? O sofrimento não dá para nem imaginar! Más
podemos ver algo na Somália e/ou Palestina.
Vocês conseguem ver alguma diferença entre a “raça
superior” do nazismo, e o “povo escolhido” do sionismo?
Eu não! Vejo o mesmo pensamento egoísta e destruidor
que leva a humanidade a grandes sofrimentos.
Que a sociedade humana, precise de uma organização,
ninguém discute. Más, com certeza o capitalismo com
seu sionismo nazista, não é a organização que os
humanos precisam, e muito menos, os demais seres que
compõem a natureza, os quais merecem respeito e
consideração.

Que será consciência na psique humana?
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É muito importante saber, que a consciência no homem,
é de primordial importância. Adiante, em várias
oportunidades, expressarei seu significado.
As ações, são as consequências que constroem as
experiências. Isso traz consigo um resultado. Se os
resultados são corretos, eles casam entre si, formando
uma dança de saber maravilhosa.
Explicado de outra forma. O amor não é um valor! Ele é
também uma consequência! As ações, que estão em
harmonia com os valores, no coração no ser humano, em
sua soma, é o amor que surge como uma dádiva, um
fruto.
Hoje na falsa realidade humana, comumente confundem
o amor com o sexo. Mas, sexo tem a ver com uma
obrigação, com o desequilíbrio produzido pela
excitação, e os desejos de complementar as
necessidades dos indivíduos.
Já o amor, quanto mais puro, parece ser mais carente de
sentimentos, ou sentimentalismo, ele é por si mesmo.
Ele, ao parecer, é o néctar dado por Deus.
O homem busca a felicidade, mas está somente existe
quando existem os valores no indivíduo. Quando o
homem constrói seu dia nesses valores, praticando o
agradecimento, respeito, consideração, sacrifício
momentâneo de sua vontade, e assim por diante. É
quando ele consegue a felicidade. Más, tenham em
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conta! Que a base da felicidade é a paz. Sem paz não
existe felicidade!
Tentarei uma quinquevalência, mas é difícil expressar de
uma só vez, como é o mundo criado pelos humanos.
Pude perceber que no mundo criado por nós, parece ser
um mundo de bêbados. Ao parecer, nós fazemos do
mundo um bar. Onde cada um interpreta o que quer,
sem prestar atenção a nada, na ilusão momentânea de
uma euforia inconsciente de possível logro. Mundo onde
as pessoas opinam daquilo que não sabem, por puro
parecer.
Também percebi, que uma pessoa, ao conviver nesse
mundo, tende a se igualar com a maioria dos
pensamentos, ações e conclusões da maioria. O
resultado é um caos. Todos falam sem saber,
unicamente por achismo!
Onde ficou o saber? Onde está a ciência sendo estudada
e praticada?
Dentro da minha visão o mundo se transformou em um
manicômio, o qual, não está em um endereço fixo, e sim
do lado de fora. É o mundo da falsa realidade da nossa
sociedade humana. Onde o dinheiro, sendo um papel, e
na atualidade uma ilusão, vale mais que uma vida.
A única coisa que me anima, é o fato de saber, que
fomos criados por uma “Suprema Consciência”. Que o
fato de existir, ao parecer, tem uma razão de ser. E,
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assim olhando o corpo da natureza, me dá a esperança,
de que algum dia, os humanos forem beneficiosos, e
não destruidores, assassinos vorazes de seres. Que
aprendendo, compreendendo ser parte, que não
sejamos mais abusivos.
Para mudar! Os humanos devem poder enxergar, e ver
as coisas como são. Pelo menos, ter o conhecimento de
ambas realidades, para apreender a conviver bem com
ambas.
Somente quem vê através da compreensão, tendo
consciência da realidade, é quando se pode mudar
alguma coisa. Por isso espero que cada um possa mudar
a si mesmo o melhor possível, entender, compreender,
ao ver as diferenças no que escrevi. Que sejamos um
jardineiro que cuida do jardim universo, vivenciando e
refletindo o amor e os valores, que tudo e todos sejam
respeitados, não simplesmente usados sem medidas.
Achei muito interessante, a conclusão da convivência.
Onde conviver com uma maioria de malucos, também
faria que um homem normal, se transformasse em um
maluco.
Muitas decisões são tomadas por reuniões humanos,
denominados expertos, científicos, mesmo que não o
fossem. Isso dá um fator de autoridade excessiva a
algumas opiniões, desmerecendo outras
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Por exemplo, o sistema unicista, cérebro e mente como
a mesma coisa, foi aceita, entre os séculos dezessete e
dezoito. Apesar de que na Grécia antiga, já tivéssemos o
conceito de ser bem definido na palavra espírito,
somente faltava compreender que espírito e mente são
a mesma coisa.
Más, a teoria unicista persiste no sistema acadêmico de
medicina psiquiátrica até hoje.
Concluí, que as teorias dependem de fatores
impositores externos, que não mudam facilmente.
Mantendo ignorante as massas, e confundindo através
da mídia, modificando vocábulos de acordo a
conveniência dos poderosos, que também são donos
dessas mídias.
Existem conclusões muito erradas na humanidade!
Outro sucesso ocorrido que modificou a realidade
natural e verdadeira, sendo pior que o pior filme de
terror. É o fato, de que a igreja cristã, foi imposta pelo
terror.
Não existem bases científicas, ou históricas que a
comprovem os ditames do cristianismo. Possivelmente,
as bases que existiam, foram queimadas ou deturpadas.
Depois deturparam a história, impondo pelo terror essas
mudanças.
Exemplificando o caso!
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É comprovado que os primeiros “bispos” cristãos,
trazidos a corte pelo imperador Constantino, após a
morte do imperador, falsificaram documentos com a
assinatura dele, afirmando nesse documento, que ele
deixava todo o reino para eles.
Como também sabemos, do assassinato da
administradora da “Biblioteca de Alexandria”.
Assassinada na época por Cirilo, bispo cristão de
Alexandria, com vários dos seus adeptos. Após esse
assassinato, ocorreu a queima de livros, e arquivos na
biblioteca de Alexandria.
Foi assim! Que por essa ocorrência, Cirilo foi premiado!
Sendo considerado o primeiro “santo” da igreja cristã.
Com essa, e muitas outras ações similares, foi como
conseguiram impor o cristianismo na sociedade humana.
Foi dessa forma, que esses dirigentes cristãos, com a
alma escura, transformaram-se nos juízes inquisidores.
Induzindo na população, a mais escura ignorância
possível. Obrigando a todos, a aceitar sobre a vontade, e
conhecimento de um certo “Deus”. Más, que, esse Deus,
era na realidade, a vontade e os interesses deles.
Isso de fato explica como os humanos se afastaram tão
fortemente da realidade da natureza verdadeira, ou
seja, a verdadeira realidade criada por Deus.
Os cruéis conseguiram o poder! Fazendo famosos e
sábios, os seres mais ignorantes, somente por aceitar,
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promover e formar parte dessa crença. Dando-lhes
poder e riqueza, onde qualquer mente criminosa queria
ser um padre da igreja cristã.
Tudo segue igual! Os políticos e adeptos do capitalismo,
com sua corrupta divisão de poderes, onde os justos são
criminalizados ou assassinados. E, os mais ignorantes
comandam.
Quem desejar aprofundar nesse tema histórico, pode
buscar o livro “Crítica as Religiões” de minha autoria,
onde uso o pseudônimo de Jopeu. No site da AGBook
está, como também enquanto puder manter meu site
“Jopeu.org”, la estará gratuitamente o PDF de todos
meus livros.

Teorias
As reuniões de científicos, muitas vezes, criam, incluindo
o fato de se basearem em teorias. Ou seja, criando
teorias baseadas em teorias. Sendo as teorias carece de
qualquer comprovação científica.
Muitas nem condizem com a realidade verdadeira do
universo.
Sendo o fato mais importante, que não trazem beneficio
real nenhum para a humanidade, por mais verdades
acadêmicas que fossem.
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As teorias científicas, ao estarem em ordem com a
realidade natural, deveriam necessariamente aportar,
indicar algum proveito na vida dos humanos. As que não
o façam, estarão condenadas a mudar e/ou perderão a
aceitação popular.
Exemplificando, temos a teoria do “Big Bang”, mesmo
hoje sendo contestada, segue mantendo seu poder de
validade no sistema informativo clássico. Más, o fato, é
que ela não aporta nada prático na vida dos indivíduos
humanos.
E, pode ser falsa em suas bases. Nela existe a suposição
da existência de elementos ou gases, causadores de
uma grande explosão, que criou o espaço e o Universo.
Más, se essas coisas existissem, da forma como eles
expressam, não poderiam existir sem que já houvesse
um espaço apto para isso. Ou seja, o espaço já deveria
existir. E, DE ONDE SURGEM ESSES GAZES ANTES DO
UNIVERSO EXISTIR?
Não é racional pensar o que o universo surge por uma
explosão. O racional, é pensar no seu surgimento como
uma transformação constante, ou se preferir, expansão.
Produzida pelas várias mutações e o crescimento dentro
da matéria, e o que isso implicaria. E nesse caso
teríamos um questionamento.
De acordo com Einstein, a energia do Universo é fixa e
constante, dando ao universo um limite. Aqui estamos
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vendo uma confusão, pois nesse caso o universo não
pode se expandir.
Se querem acreditar na expansão, deveria o universo ter
alguma forma de crescimento. Se pensamos que o
universo se expande, a energia também deveria crescer,
contudo, nós não temos como explicar isso. Inclusive
pelo fator de ser impossível medir, ou saber a
quantidade desse suposto crescimento de energia.
Mesmo no fator tempo do corpo Universo, que para nós
parece e pode ser eterno, mesmo que não o seja.
Eu prefiro aceitar o universo fixo com uma energia
constante e sempre a mesma.
Por mais verdade acadêmica que fosse a teoria do Big
bang, ela não dá uma resposta real, para o ser humano
pôr em prática na sua vida diária. Toda teoria, por mais
acadêmica que seja, também deveria estar implícita de
afecção a vida diária dos seres humanos, dando
respostas. Deveríamos ver teorias que obrigassem ao
ser humano a pensar e questionar, aportando
conhecimento que todos pudessem em maior ou menor
medida por, na prática. Deixando essas teorias por mais
aceitas que fossem, para o estudo universitário.
Eu devo aqui expressar, uma crença, teorias que não
aportem na vida diária do indivíduo, não são válidas,
podendo ser descartadas.
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Já a “TEORIA DO UNIVERSO PRIMÁRIO”, por mais
inexata que fosse, sim, dá uma resposta real e também
acadêmica, que condiz tanto com a ciência, como com as
necessidades humanas.
A teoria do “Universo Primário”, é a melhor resposta que
conheço, para a saúde e educação humana. Pois, ela
abrange a ciência, espiritualidade e filosofia humanas.
Mais adiante neste livro, exporei essa teoria.
Se conseguimos entender que a ciência, é uma coisa
somente. Poderemos ver a importância de que toda
teoria científica, deveria incluir na sua criação, membros
de cada uma das ramas científicas. Para reconhecer mais
facilmente as conclusões erradas.
Lamentavelmente, ao parecer, as teorias surgem por
individualidade de humanos, que por algum motivo a
reconhece, como no meu caso do universo primário.
Em modo geral, isso especifica, que toda reunião que
afete a vida humana, deve ser realizada entre todas as
suas partes.
Como exemplo de reuniões de grupo, que alteram a
realidade humana, prejudicando a humanidade na
totalidade, e afastando da realidade natural. Temos as
reuniões dos rabinos.
É uma reunião que representa somente a uma parte da
humanidade, e como parte de um setor específico dos
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humanos, leva a um separatismo, desunião e
escravismo..
Ao parecer, todo separatismo tem lemas que não
condizem com a verdade, nem a realidade natural, como
o de “povo escolhido”, neste caso em particular. Isto é o
que deu base ao sionismo, com todas suas desastrosas
consequências.
Foi assim, que paulatinamente, levaram ao resto da
humanidade, a um nível de inferiores. Praticamente,
igualando aos não judeus, ao mesmo valor e nível dos
outros animais não humanos. Dito de outro modo,
especificando que os denominados “gentiles”, não
seriam de fato humanos.
Isso significa, que dentro de todo o contexto social,
político e também econômico, especificam que: “A vida
plena é para nós! Os gentiles, os não judeus, são como
as demais coisas e animais, para serem usados pelo povo
judeu”. Como vi nas declarações de um rabino em Israel,
pois claro, grande parte da mídia como RT e sputnik da
Rússia, e o Iram, noticiaram.
É assim, que mentiras e falsidade, se impõem como
realidades paralelas. Elas estão somente baseadas em
convenientes crenças separatistas de grupos.
Cada uma dessas realidades falsamente impostas, criam
uma doença no corpo da humanidade.

Realidades Paralelas – Mundo dos humanos

Jopeu

40

Por isso é que a visão mental de muitas pessoas, como
realidades científicas que acreditam ser, não o são.
Gerando confusão dentro de muitas mentes, e afetando
a humanidade, na totalidade.
Está e outras, são bolas de neve, que a humanidade tem
à necessidade urgente de parar.
Para todas essas entidades separatistas, se existe
problema, é somente do indivíduo que o padece!
Culpam aos indivíduos, da doença social que eles
causam.
Mas, a culpa não está nas pessoas! Em uma sociedade
humana unida em um bem comum, criminosos não
existiriam. Pois, os que existem em países comunistas,
são criados constantemente pelos imundos capitalistas
sionistas, promovendo, corrompendo e falsificando
realidades inexistentes, como todos podemos ver hoje,
onde o sonho americano é falso.
“As percepções induzidas na população, deformadas
pela mídia. Os problemas reais, econômicos criados
pelos líderes capitalistas deste mundo político
plutocrático. As paixões fomentadas por irrealidades
como o futebol, onde se matam sem se conhecer, ou ter
algum problema de ordem pessoal e verdadeiro. O
desemprego, com seus salários miseráveis. A
fomentação de direitos inexistentes, que não condizem
com a realidade natural. São fatores que determinam
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problemas de toda índole, nos indivíduos da sociedade
humana.” Que em realidade são causados pelos
sionistas.
Na verdadeira realidade do Universo, a ciência é uma
coisa somente, mesmo que o ser humano tenha
necessidade de dividir, para poder entender.
Aqueles que queiram conhecer “A VERDADE”? Saibam
que existe somente um corpo! Do qual todos formam
parte em igualdade de condições.
A visão de um só corpo, do qual tudo e todos formam
parte, é o saber perfeito, na consciência individual de
um humano. Todo saber perfeito leva aos caminhos
corretos, fazem a vida mais doce e agradável, sabemos o
que somos, e também, o que estamos fazendo aqui.
Agradecer! É saber ver o serviço que cada um, e todos
nós fazemos. Isso faz o coração compreender, que o
serviço, é o sacrifício, o sacro oficio.
Isso na vida, é servir ao viver. E, servir a Deus, é a melhor
oração.
Isto que estou fazendo, é usar a ciência da comunicação,
o mais perfeito que posso. Para tentar chegar à
consciência, da maior quantidade de consciências
humanas, que tenham acesso a este escrito.
Nós humanos, como científicos que somos por natureza,
penetramos sem medo na complexidade de cada rama
da ciência. E perdemos a consciência da percepção de
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Unidade. Pois, a ciência é muito complexa, para uma
mente humana entender. Más, cada parte dela, é como
tudo que existe, uma só coisa, que é parte de algo
maior.
Por essa incapacidade de uma mente humana poder
compreender em detalhes a totalidade científica, é que
hoje existe o analfabeto sábio, e o doutor ignorante.
Como exemplo clarificante do expressado aqui, explico
o que vi os outros dias na televisão. Em um informe
sobre a doença do "code-19", informavam que em uma
ilha afastada, somente duas pessoas adoeceram com
essa doença.
Eles
aparentemente
analfabetos,
ao
serem
questionados, disseram que se curaram graças a uma
receita secreta. Através da minha consciência, pude
perceber o sorriso de amor, que estava incluso nessas
palavras, pois, imediatamente não somente disse como
estava composta a receita, como também se dispôs a
seu preparo, para todos saberem como fazer. Era uma
espécie de chã, com base de alho, cebola, gengibre e
ginseng.
Nesse ponto, o entrevistador, pediu a opinião, de uma
pessoa doutorada, especialista sobre microbiologia. Ele
então, afirma que não existe nenhuma base científica
que avalie essa receita. Inclusive, ao parecer, me
pareceu desprezar o valor curativo de chãs.
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Isso, é um grande erro.
Apesar do seu doutorado, de todo o estudo em uma
matéria acadêmica, científica, não teria conhecimento
sobre outra parte da ciência chamada farmacognosia.
Essa é a parte da ciência que estuda a formação dos
medicamentos, desde as substâncias encontradas em
uma planta. Sendo, que essa ciência certifica, que alho,
cebola, gengibre e gingsen sim, tem propriedades
farmacológicas e curativas. Então temos que sim tem
validade científica.
Sobre plantas fervidas, temos a extração leve, das
propriedades de uma planta em chãs. E sobre extração
medicamentosa de plantas em água, pois existem
outros elementos para extrair diferentes substâncias,
temos que o substrato, sendo a quantidade de água
sobrante após retirar a planta do fogo, determina, a
quantidade
farmacológica
de
uma
substância
medicamentosa. Sendo que, para cem gramas de erva
seca, quando o soluto for cem mililitros (ml), teremos
um grama de substância curativa dessa planta em cada
mililitros. Ou seja, mil miligramas, que corresponderiam
a dois comprimidos de 500 mg cada; por ml desse
soluto.
Entendo, que para ser professor, ou algo desse tipo,
aceito na sociedade deformada dos humanos, a pessoa
teria que fazer uma faculdade. Indiferente de quanto
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ela possa ter realmente aprendido, se tem um diploma,
a sociedade valida esse saber. E temos alguns aceitos
que são terríveis, como um tal filósofo do youtube.
Todo avô, pode ser um professor, pois o tempo de vida
ensina a realidade verdadeira pelas experiências.
Hoje a sociedade humana criada, vai contra isso,
confundindo todos os seres.
Instrução corresponde ao mundo humano científico,
onde avalia uma pessoa como saber sobre alguma
matéria. Más sim, existem autodidatas, e as experiências
de vida das pessoas, que ensinam sobre realidade
verdadeira, como aconteceu com muitos escritores,
como Platão, por exemplo, ou os sábios criadores do
yin-yang, e outros.
Nesta realidade humana acadêmica, a realidade
verdadeira não pode ser ensinada na faculdade. A
pessoa tem que aprender desde o seu mundo
experiencial, de sua vida.
Na essência humana o homem tem essa parte científica
natural, e busca aprender pelas suas experiências. Pena
que hoje em dia não se valorize essa experiência de vida,
que, seria a única maneira de transmitir a realidade
universal.
Pelas
ensinanças
oferecidas
pelos
experientes.
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Os Seres e a eternidade!
Como já explicamos, ser é cada coisa que existe. Os
seres primários, ou elementais estão nos átomos. E,
podem ser ainda menores.
Se olhamos para o hidrógeno, ele tem dois seres
reconhecidos pela química. O ser “partícula de água”,
está composto por mais partes de hidrógenos e uma
parte oxigeno, más, podem ser ainda mais seres nessa
composição.
O “ser básico”, ou primário, elemental, é o menor
existente. Dele é que se vem a formar os demais seres,
como é o caso da água. Assim está formado nosso
corpo, e também o próprio Universo.
Vale ressaltar, que aquilo que o ser humano determina
como mente, corresponde somente a busca científica de
compreender as mentes baseando-se na identificação
das mentes humanas como tal. Más, mentes não são
afetadas pelo tempo, cérebros sim.
O ser humano, não deve entender a palavra “mente”,
comparada com a sua. O fato da mente humana ter
essas características, não implica que todas as mentes
devem ter as mesmas características.
Podemos observar que perros e gatos tem uma mente,
e que suas características são diferentes. Cada ser
elemental, ou menor que possa existir tem sua mente. A
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diferença das mentes, é que ela vem adaptada ao corpo
que irá a ocupar. Por isso, a diferença está somente nos
corpos.
Na mente estão impressos todos os impulsos,
necessidades e serviços, o que levará a esse corpo atuar
de acordo, realizar as ações que esses corpos devem
realizar para prestar o serviço predeterminado pela
consciência criadora, dona da mente absoluta, mãe de
todas as mentes que existem. É da mesma forma que
acontece com todos os corpos existentes, que estão
compostos por corpos menores, mentes também são
assim.
Explicando a grosso modo, um humano tem sua mente
humana, afetadas pela sociedade a qual pertencem, e
diferem de acordo a geografia e o idioma a qual
pertencem. Esses conjuntos de mentes humanas, forma
a mente da humanidade.
A Mente do Universo, sendo cientificamente aquilo que
denominamos Deus, estaria ligada a todas mentes
individuais. Sendo essa mente do Universo eterna. Sem
o fator tempo, o qual somente ocorre, quando uma
mente está incorporada com a sua massa transitória, ou
corpo para simplificar a expressão. Ademais de eternas,
no seu contexto temporal nos corpos que ocupam, são
transitórias na relação do “tempo vida”, como a luz do
vaga-lume.
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Nós somos partículas de consciência. SERES são mentes,
partículas de consciência! E isso dá como conclusão, que
existe uma consciência absoluta. Complicando um
pouco, cada uma das células do nosso corpo, tem uma
mente com sua partícula de consciência, que está ligada
“sem tempo”, eternamente com a “Consciência
Absoluta”, ou Deus se preferir. Da mesma forma que nós
também estamos ligados a essa consciência maior.
Se observamos a nós, como atua nossa mente,
observaremos que todas as mentes incorporadas
existentes, buscam chegar a consciência através do
serviço
que
realizam
seus
corpos.
Animais
instintivamente, e humanos pela busca de compreensão
e saber, que são aspectos que conformam a consciência.
Tudo é igual e a mesma coisa, Deus! Tudo que existe no
conceito universal de verdade, são seres. Nada é
superior ou inferior, nada é melhor, ou pior, tudo, são
somente seres, partículas de consciência, e cada um,
está fazendo seu serviço no universo.
Será que podemos hoje compreender melhor a
significado da palavra Deus?
Sim! Nós humanos, na atualidade poderemos identificar
pelo serviço prestado por todos os nossos
antepassados, um significado muito mais efetivo e
científico, para expressar o vocábulo Deus. E assim,
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libertarmos de muitas correntes mentirosas de grande
destrutividade. Mantendo das religiões as partes
positivas e comprovadas.
O verdadeiro “nós” é a nossa consciência! A consciência
incorporada naquilo que é “nosso corpo” é o nosso
verdadeiro ser, aquilo que consideramos nós, na
totalidade universal.
Neste ponto, já entramos na parte explicativa de como o
universo possa ter “surgido”, se criado foi. Mas, pelo
menos, como está formado.

Aprofundando, direcionando para a “Teoria do Universo
Primário”!
A relação científica que nós humanos interpretamos,
com relação a como está formado o universo, por tudo o
antes dito, considero um erro na ciência acadêmica, que
o universo seja estudado pela parte da ciência
denominada física. Se observamos a constituição do
Universo, vemos que toda a sua composição, surge na
ciência química, sendo a física, sua consequência.
Se aceitamos que a energia do universo é sempre a
mesma, ou uma relação constante entre matéria e os
demais elementos com essa energia. Poderemos
observar isso, no contínuo nascer e morrer das estrelas.
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Ou seja, a relação dos corpos com o fator tempo, é o
que mantém sempre constante a energia Universal.
Seria uma coisa parecida com o nascer e morrer das
células do nosso corpo. Onde não mais existem, as que
cumpriam mais de dez anos de vida, serviço. Elas estão
todas mortas, más, é um fato cientificamente
comprovado, o fato de nós continuarmos vivos.
Tudo isso, faz que exista uma espécie de motor
contínuo, eterno. O que demostraria que sim podemos
comprovar a existência do fator “eternidade”.
Como os experimentos científicos são feitos em
laboratório, em pequenas formas, e como no Universo é
impossível para nós humanos perceber seus limites.
Deveremos realizar esta experiência no nosso pequeno
laboratório, o nosso sistema solar. É uma experiência
científica conclusiva.
A nossa energia notória, emana do Sol. Ela é contínua.
Se bem o Sol um dia morrerá, sua duração de vida é
imensa, se comparada com a nossa. E, a eternidade da
energia emanada pelo Sol, é comprovada, no nascer e
morrer das estrelas, sendo cadas uma delas um sol.
Sendo nesse aspecto, algo que não causa dúvidas para o
ser humano a eternidade do Universo.
Más, somos questionadores, e nos perguntamos se o
Universo teve um princípio? Assim, a conclusão lógica
seria a morte, ou destruição do universo na totalidade
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em um futuro longínquo. Isso é pelo menos, uma coisa
muito improvável, ou pelo menos, de um
questionamento nada prático.
Como é um fato, que nossa morte, está fora de nossa
possibilidade de questionamento. O que sim tem um
resultado prático, é definir o que somos, e obter o
conhecimento de que somos parte de uma consciência
maior. Que essa consciência que somos está na mente
incorporada, e não no cérebro, ou corpo. Que os corpos
estão em constante transformação, e as mentes, como
passarinhos, saltam de corpo em corpo.
Sendo os humanos essa mente incorporada,
percebemos que ela trabalha compreendendo,
apreendendo, errando, pois, somos experimentadores
que buscam compreender. Quando uma compreensão
se completa, dá uma visão conjunta, transforma-se, em
algo parecido a um quadro, feitos de pedacinhos, como
um quebra-cabeças concluído. Isso poderia ser chamado
partícula de consciência, o saber completo de algo.
A visão transcende a razão, as respostas surgem, e
quando a visão se expande, ao parecer, adquirem vida
própria. É como quando polimos um pedaço de pedra,
reduzindo seu tamanho, a uns poucos quilates, onde a
luz clara e brilhante, passando pelo prisma da joia, que
cria na sua junção, a luz de um arco-íris.
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O que é um Princípio? É um fato, que nenhuma coisa
pode surgir do “NADA”!
Estudando a comunicação humana, aprofundando no
significado da palavra “nada”, percebi que na
comunicação humana, existem muitas “nada”. A
ausência de luz, produz o não ver “nada”, ou seja, a nada
neste caso, corresponde a parte fisiológica do olho
humano, que na ausência de luz, não consegue
identificar “nada”. Mas, que sim existem muitas coisas
dentro dessa nada, más não são precisamente criadas
pela nada, e sim, simplesmente surgem com o
surgimento da luz. Sendo ela, fundamental para o
organismo humano distinguir o olhar.
É interessante fazer notar agora, que sem olhar, o
humano ainda poderia “ver”, com sua mente. A luz,
produz nesse caso, que a mente identifique o que já
existe na escuridão. Seria como quando o bebe abre os
olhos.
Também, a falta absoluta de algo, produz o não ter
“nada”. Referente somente aquilo que falta. Más,
percebi sem lugar a dívidas que a nada, não tem como
criar algo.
Foi assim, que baseado no sentir, na inquietude da
maioria dos humanos de todas as épocas, entendi que
deveria existir uma força criadora desconhecida. E,
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busquei compreender isso em uma base mais real, sem
crenças ou mitos.
Cheguei a conclusão, que a única força que poderia criar
tudo,
seria
algo
denominado,
justamente
“CONSCIÊNCIA”. Ao parecer, nos humanos, entendemos
consciência como uma qualidade psíquica, isto é, como
que pertence à esfera da mente humana. Nessa
referência, se entende também, que ela é um atributo
do animal humano, existindo na sua própria essência. Se
está na essência… deve ser originada daquela que criou
os humanos.
Clarificando! Ser consciente, não é a mesma coisa, que
se perceber no mundo.
Como conclusão simplista, sobre o significado de
consciência, poderíamos dizer ser o estado de “saber
profundo”, é o saber total em todos os aspectos de algo,
saber que ao chegar no estado de Consciência, seria de
uma grande complexidade.
Consciência não é somente o estado de estar ciente
profundamente de algo, é também estar ciente de tudo
que compõe esse algo. E, somente quem tem plena
consciência de como será algo, seria o único que pode
criar esse algo.
Assim temos que o criador é “Consciência”! E, como é o
criador de tudo, seria a “Consciência Absoluta”! Seria
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aquilo que o ser humano, na sua ciência da comunicação,
chamaria Deus!
Essa lógica mostra, que se bem somos uma partícula de
Consciência, então, todos os seres existentes também
são partículas de consciência. Onde todas as partículas
de Consciência, estariam ligadas a todo instante, e
sempre, a sua origem criadora. Origem criadora que
somente podemos compreender como a união de todas
as partículas de consciência existentes.
Como então poderia surgir a matéria? Aquilo que seria a
célula original?
Temos então a “Teoria do Universo Primário”.
Vamos resumir um pouco.
Essa teoria implica a existência de um Pré-Universo.
Pois, ademais de a nada não poder cria algo, nada surge
de si mesmo.
Como o universo, igualmente que nossos corpos, está
composto por matéria, devemos presumir que o
surgimento do universo, obrigatoriamente ocorreu
desde fora dele.
Essas conclusões, com todo aquilo já expressado
anteriormente, deram origem a “teoria do universo
primário”.
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Simbologia, é a parte da comunicação que expressa o
uso de um símbolo, ou seja, uma forma amplamente
conhecida pelos humanos. Ela é sumamente necessária
agora, para explicar essa teoria.
Usaremos então, uma imagem muito conhecida, um ovo
de galinha.
Por tudo o anteriormente expressado, entendemos que
a única força criadora passível de criar o universo seria a
“Consciência Absoluta”, que viria a ser o que a
comunicação humana denomina “Deus”.
Ao somente existir essa consciência, o que virá, será
formado por parte de ela mesma.
Então temos que existe uma Consciência, sendo uma
força “CRIADORA”, eterna, pois fora do Universo, seus
atributos, como espaço, tempo, energia, magnetismo,
etc., não estão presentes. Força que existe antes do
Universo, ou qualquer coisa.
Essa força criadora, limita uma parte de si mesma, para
dar lugar ao surgimento de um “pré universo”, que eu
prefiro denominar “UNIVERSO PRIMÁRIO”, desde onde
será formado o Universo físico ao qual pertencemos.
Não podemos dizer nada a respeito da Consciência Pura,
somente que ela cria o que seria a “Célula Original”, que
dará origem ao Universo. E se pensamos naquilo que a
física tem buscado e denominado “Partícula de Deus”,
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poderemos entender ao menos, como esse Universo
Primário poderia estar constituído.
Quando o universo ainda não existia, somente existia
aquilo que denominamos Deus, a “Consciência”, como a
forma criadora, que pode ser denominada como o “Uno
sem Dois”.
Ele cria de si mesmo, uma espécie de pedaço, lugar ou
forma, que para explicar daremos a forma de um ovo.
Esse ovo, tem uma mente espelhada. Usando
computadores para explicar melhor, Deus seria o
servidor, esse ovo uma rede imensa de computares, que
denominaremos “mentes”. As quais seriam a “Partícula
de Deus”, a base de cada coisa criada com um corpo.
Para uma coisa existir no universo físico,
necessariamente tem uma mente incorporada em um
corpo.
Podemos compreender que a mente suprema é quem
cria as muitas mentes, que darão forma ao universo.
Que ela, têm o poder, de criar a matéria, ou mesmo, uma
ilusão perfeita de matéria, sendo por essa causa, que
tudo no universo é transitório em sua forma e
individualidade. Assim, o surgimento da matéria, é
causada pela força concentrada dessa mente formadora
do “Universo Primário”. Ela também tem uma parte
incorporada na matéria do universo, constituídas por
todas as mentes incorporadas existentes no universo.
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Assim podemos determinar que a natureza, da mente,
provem de uma espécie de energia desconhecida, que
transmutará naturalmente em um saber supremo,
chamado Consciência, ou Deus, pelos humanos.
Ou seja, Consciência Absoluta é o fim, o princípio e a
conclusão do Universo. Que de acordo a este
pensamento conclusivo, não terá um fim de destruição,
e sim de conclusão.
Para os humanos, dentro de sua ciência da comunicação,
a base que denominamos Deus, seria a Consciência
Absoluta. E, tudo que está dentro dessa consciência, é
uma só coisa. Dentro dela, não existe individualidade.
Não existem dois.
Para formar o Universo, como ele é para os humanos,
um imenso laboratório de pesquisas, constituído por um
número impossível de contar, seria necessário a
existência de muitos. A causa, ou Consciência Criadora,
deve estar por fora, inclusive do Universo Primário.
Sendo este a célula original, que poderíamos denominar,
como universo ou mundo das mentes.
Tanto a mente, parte incorpórea do universo primário,
como todas as mentes dentro dele são “partículas de
consciência”, partículas da causa base. Mentes, que a sua
vez, serão utilizadas na criação e existência do universo
tridimensional, ou físico.
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Essa “Célula Original”, teria simbolicamente a forma de
um “ovo”.
Explicando a “casca dura desse ovo.
Usando o conhecimento humano, a casca seria o que
chamaremos “Puro Ego”. Pois, o “ego”, não é egoísmo. O
“ego”, neste caso, é simplesmente perceber um “eu”
diferente de si mesmo.
Sem passar pela casca somente existe UM, essa é a
verdade. Ao passar pela casca é adquirida a consciência
de individualidade. O “ego”, seria a ilusão do fato de ser,
diferente de outros. Dito de outra forma, se nossa
origem é a Consciência Criadora, Deus, não
identificaríamos diferenças ao estar dentro dele. Todos
seriamos a mesma coisa. Por isso é necessário a
existência do PURO EGO, o limite entre a Consciência
UNO sem dois, e o universo primário.
Aqui surge o que seria a clara do ovo.
A “clara do ovo”, é onde outros são percebidos como
diferentes, outros, o mundo dos nós.
Esses outros seriam as outras mentes, e a clara do ovo, é
o lugar onde estão todas as mentes existentes. Uma
mente incorpora um corpo, mas, ela nunca sai do seu
lugar. Ela incorpora sem se transformar no corpo.
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Ela está composta de pedaços de Consciência, partículas
do criador, ou seja, pequenas partículas de consciência.
O que os humanos entendem como mente, são
partículas de consciência, é cada mente com sua
individualidade adquirida ao passar pela casca do ovo.
Não por repetido, deixa de ser válido, explicado de
outra forma. A Consciência Criadora, Uno sem Dois, ou
Deus se preferir, possivelmente tem uma mente
suprema, mas, isso é ir longe demais. Pensemos que ao
ser criada a Célula Original, ou ovo denominado
Universo Primário, desde Deus surge a “Mente
Absoluta”, sendo a mente do ovo, constituída por todas
as mentes que formaram o universo material.
Toda mente que existe é Deus, de igual importância.
Não existe mais nem menos, inferior ou superior, e todo
que possamos ver no universo, são mentes encarnadas
iguais a nós.
Então, temos que MENTES, são aquilo que os humanos
chamam ESPÍRITO. Sendo essa palavra inconsistente,
sem uma base real e prática. Mas, quando damos a
espírito e mente o mesmo valor, sim, conseguimos ver
na vida prática, resultados consequentemente
científicos.
Elas são as bases, e a causa primordial da construção do
Universo. Para todas essas mentes não existem nem
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tempo, nem espaço, elas são eternas. Sendo muito
beneficioso para nós humanos, entender isso dessa
forma, pois obtemos paz, ao saber que sendo a mente,
também somos eternos e parte de Deus.
É desde esse universo primário e das mentes que o
compõem, que se forma este universo tridimensional
onde estão nossos corpos. É na nossa mente que se
encontra a verdadeira existência!
O limbo existe?
A tela que vemos circundando a gema de ovo, é
representada no Universo Primário como sendo o limbo.
Um lugar similar aos sonhos, más também é o lugar, que
tanto ao nascer, como ao morrer, vemos passar nossa
existência de vida. Quando nascemos vemos o que
poderemos passar, e quando morremos, vemos o que
passamos.
Isso seria o juízo! O que determinaria aquilo que
deveremos passar nas próximas existências corpóreas. É
o "karma", somente a Consciência sabe.
Poderíamos ilustrar a aparência desse limbo, como uma
névoa espessa, que ao passar a mente por ali, estaria já
predeterminada para ocupar um corpo específico, e
passar obrigatoriamente por algumas experiências.
Ou seja, no limbo, seria definida, a construção da vida e
também, o livro onde os resultados estariam escritos.
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Uma vez determinada a existência da mente para um
corpo, surgiria o corpo existindo no Universo material,
cumprindo com um predeterminado serviço.
Podemos perceber que existem algumas leis
inamovíveis no Universo Primário.
A mente, por ser a partícula de Deus que a base para
criar o Universo, não têm tamanho, peso ou atributos
físicos. Nem mesmo estão afetadas pelo tempo.
E o Universo?
A gema propriamente dita, seria o Universo
tridimensional, tal como o conhecemos.
As mentes são vestidas de acordo ao corpo que vai
ocupar, se adapta aos corpos. Isso é o que mais
confunde ao ser humano, é que ele olha para a sua
mente, como se fosse uma base, uma matriz para todas
elas. Isto é um erro tácito de concepção. Cada mente
esta simbioticamente atada a um corpo específico, para
funções específicas a ser realizada no Universo.
O Universo está composto de seres, sendo esses seres
as mentes que incorporam, adquirem um corpo.
Somente corpos tem sexo, as mentes não tem
necessidade de procriação, nem de multiplicação.
Lembrando! Tudo o que existe, é uma coisa somente!
Todo corpo no universo tem como base e diretriz,
gravada dentro uma mente, que é, o ser ele. Uma parte
indivisível da Consciência Absoluta, unida a ela
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permanentemente. Todos os corpos que existem
formam o grande corpo universo.
Todas as formas que conhecemos, cumprem um
processo igual ao nascer. Nascem pequenos e crescem.
Se comparamos nosso corpo como um universo,
observaremos o crescimento e aumento de células,
desde a fecundação. No universo é de igual forma.
Todo corpo no universo, está formado por corpos
menores. O universo se inicia com o menor corpo
existente. Mutuando, unindo-se a outros, para assim
formar todos os diferentes corpos que existem. E, da
mesma forma que não conseguimos ver o corpo
universo em sua totalidade, também não conseguiremos
ver o menor corpo existente.
Tudo no Universo são partes! Por isso não existe nada
superior ou inferior no Universo, não existe o burro ou
inteligente. Tudo difere, necessário e imprescindível.
Cada coisa é perfeita para o trabalho que realizará
dentro do Universo. Poderíamos dizer, que no contexto
da comunicação humana, que burros e inteligentes se
complementam, precisam uns dos outros.
Agora vamos questionar, alguns dos atributos que
constituem o Universo, e afligem diretamente a toda a
sociedade humana.
O que é, o “Tempo”?
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Todo e tudo no Universo é relativo. Nada é estático ou
fixo. E sobre o tempo, temos uma imensa relatividade,
que difere em vários aspectos, inclusive em relação a
como os humanos o percebemos. A como sentimos esse
passar do tempo.
Ao parecer, o tempo pode não existir, na realidade
aceita, pelas nossas mentes incorporadas! De fato, o
tempo não afeta as mentes. O único real com respeito
ao tempo, é que ele é UMA RELAÇÃO, entre um
princípio e um fim de algo, dentro de um Universo.
Uma situação que o humano modifica a realidade
natural, se refere ao tempo. O fator tempo é
contabilizado por “instantes”, sendo o instante a menor
quantidade real de tempo possível. Dificilmente a
ciência consiga determinar e/ou contabilizar essa
“partícula de tempo”.
O que sim nós humanos contabilizamos, é o passar das
horas, sendo isso, uma criação dos humanos, que muda
sua forma de viver na realidade natural, e cria uma
somente humana. Parece não fazer diferença na vida
humana, mas, sim, o faz.
Sabemos que o tempo, pontua, contabiliza o processo
do movimento de todos os corpos planetários, más
podemos ver, que o fato dos humanos determinarem os
dias e noites pela relação do movimento do planeta ao
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redor do sol, é somente uma realidade nossa, que não
deve se repetir em nenhum outro lugar do universo.
Se, por outro lado, vamos relacionar o tempo, a como os
humanos sentem esse passar. Perceberemos uma
grande relatividade e diferença nesse sentir. Se
sofremos, o tempo parece não passar nunca. Demora
demais! E se estamos felizes o tempo parece passar tão
rápido que nos surpreende. Ou seja, ao parecer a
verdade do tempo, é que sua relatividade é sentida
individualmente, cada corpo sente em forma diferente e
única.
Por outro lado, temos na teoria da relatividade de
Einstein, a medição do tempo, de um objeto a
velocidade da luz, é diferentemente contabilizado, dá
diferenças nos relógios atômicos. A medida que
obtemos, em um mesmo período, em um relógio a
velocidade da luz, difere em sua marcação, que no
mesmo período no planeta terra. Ou seja, ao parecer, o
fator tempo é afetado e dependente de fatores
externos.
O tempo afeta diferentemente, em forma individual, a
cada corpo existente no universo, sendo o parecer de
que o passar do tempo seja o mesmo para todos, uma
ilusão.
Isto é importante perceber e saber, pois determina duas
coisas, a primeira é que a mente não é afetada pelo
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tempo, a segunda é que o tempo parece afetar
diretamente sobre a massa, matéria física. Ou seja,
qualquer questionamento a esse respeito, não se
referirá a mente, e sim ao cérebro, que são, duas coisas
diferentes, pese a opinião dos adeptos a teoria unicista.
Isso afirma como científico que a ciência é uma só coisa.
Tudo parece estar relacionado em forma direta com o
aspecto químico. Todo princípio, é similar ao surgimento
do universo, tanto as aglomerações que formam os
minerais, água, plantas ou animais. Mas, é um fato a
existência da matéria que a física estuda as diferentes
relações. De fato, podemos perceber nesse ponto, a
união da química e a física em uma coisa somente.
Na medicina, química, física, farmacognosia, podemos
obter a capacidade de saber como foi o surgimento do
universo. "Mente forma", multiplicação, metamorfoses e
crescimento. Desse ponto se vão produzindo
transformações, surgindo todos os elementos,
complementando-se, unindo-se, crescendo e criando
corpos maiores. Todos os corpos que existem, são
formados por corpos menores.
Tudo e todos somos, e estamos formados por partículas
químicas! De fato todos os corpos que existem, de todos
os reinos, são organizações químicas de um modo ou
outro. Evolutivamente estamos na mesma condição de
um ser tão pequeno quanto uma bactéria ou tão grande
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quanto uma baleia. Todos estamos constituídos por um
conjunto semelhante de moléculas orgânicas,
carboidratos, proteínas, lipídeos, ácidos, etc., ou seja,
somos constituídos por pequenos organismos.
Como exemplo bem simplista, e inexato, está a união do
hidrógeno com oxigeno. Onde mais partes de
hidrógeno, se juntam com uma de oxigênio, dando
origem a água.
O que é o movimento? Esse é outro questionamento
interessante.
Como vimos, o tempo afeta os corpos, mas, o
movimento afeta o tempo, através de sua propriedade,
a velocidade.
Na vida humana, tudo está formado por ações. É uma lei
do universo, que todos os corpos existentes estejam em
constante realização de ações. Coisa que vemos no
movimento planetário, na respiração humana e por
todos os lados que olhemos. E, ao parecer, muitos não
percebem que de fato, todo movimento é uma ação.
A palavra AÇÃO parece determinar uma lei absoluta no
universo!
Tanto no Universo, como em tudo dentro dele,
obrigatoriamente, devem estar em movimento
constante. E, isso são ações, por assim dizer, e sua
característica fundamental, é que toda AÇÃO leva a uma
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CONSEQUÊNCIA, e esta a um RESULTADO. No universo
material e nosso corpo, respirar é uma ação que dá
como consequência o seguir existindo, alimentar-se dá
como consequência crescer.
Usamos o corpo para transitar no Universo, más, ele tem
um chofer, que somos nós, as “Partículas de Deus”, as
mentes que ordenam ações ao corpo que temos. É bom
compreender que mente e espírito, são a mesma coisa.
Mais a frente falaremos mais da ação, pois elas são
muito importantes na vida do ser humano, estando
relacionada com as crenças, e, demostrando que o
denominado “carma”, é uma realidade. Pois, karma e
ação significam a mesma coisa. Somente que o
entendimento religioso, especifica que algumas
consequências não acontecem como deveriam. Isso é
correto, pois especialmente para os humanos, campeões
absolutos em cometer erros, a liberdade de realizar
experiências é a sua natureza, base da vida humana.

Os Humanos e Seus Problemas.
É impressionante observar como os humanos sofrem e
adoecem, devido à realidade paralela, fantasiosa, que
eles mesmo criam. Sofrimentos que muitas vezes são
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causados pelas próprias percepções ilusórias e/ou
fantasiosas.
A maioria dos padecimentos que os humanos sofrem,
para não dizer todos, são sempre causadas por eles
mesmos. Por suas ações, pois consequências
imperceptíveis, ao errar sobre o erro, não são
percebidas. E, a sociedade humana na atualidade
contém inúmeros erros sociais aceitos pela maioria. “O
que a humanidade crê ser assim, podem ter certeza que
não o é. Duvidem!”
Quem quiser melhorar sua vida, não busque solucionar
olhando para fora e/ou culpando outros. As soluções
somente acontecem, quando olhamos para dentro de
nós, sem importar o que os outros possam ter feito.
Devemos nos juntar com aqueles que consideremos que
vibram na mesma sintonia do nosso coração, e observar
friamente, sem se involucrar, para poder conhecer a
sintonia do outro tal qual é.
Que vejamos o outro tal qual é, por pior que possa
parecer, não é motivo de condenação. Cada ser tem
direito a suas experiências, pois será ele que receba as
consequências. Consequências que afetam somente aos
próximos. Na sociedade difere, mas ela é o que nós
fizemos que seja, desta forma as consequências dos
erros da humanidade, afetam todos nós. Essa é a hora
de rezar.
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Como vimos, nós humanos, criamos um mundo ilusório,
diferente do natural, nos afastamos da realidade
universal, e penetramos no nosso mundo de fantasias,
buscando o mundo ideal para nós mesmo, más restando
importância e desprezando as outras partes que
compõem a natureza. Que estão formando com os
humanos, a realidade natural, da qual nós fazemos
parte, e da qual nos afastamos. Obtendo dor confusão e
doença por esse afastamento.
Como somos parte de ago maior, que nos criou, muitas
vezes questiono, que talvez tudo esteja perfeito. Pois,
tenho certeza, que existe uma razão para que é a
“Consciência Mãe”, nos tenha criado.
Será que somos o que pensamos?
Dentro de nossa mente, é como no mar, que existem
vários tipos diferentes de peixes. No mar pouco
conhecido das mentes, os peixes são os pensamentos.
Existem várias categorias de pensamentos, como os
“forâneos”, ou seja, pensamentos que vem desde fora
da nossa mente, de nós mesmos. E, outros criados por
nós de diferentes formas.
Esses pensamentos podem ser dominantes ou fugazes,
rapidamente conscientes ou lentos, e com velocidade
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maior que a velocidade da luz, ou totalmente
inconscientes, por passar rápido em demasia.
Um pensamento imposto, sempre também será um
pensamento dominante. Mas, existem pensamentos
dominantes que não são impostos. Pelo geral, esses
pensamentos são causados por afeções indevidas na
vida da pessoa, ou doença se assim preferir.
Um pensamento dominante básico é sempre em algum
lapso, imposto, e, sempre como causa, tem o corpo. Por
exemplo, o sexo. Na mulher o pensamento dominante
do pene, com todo o conjunto dele, está imposto, de
igual forma o pensamento dominante do corpo do
homem é a vagina. Sendo o sexo uma necessidade, da
qual o prazer é somente uma das consequências da ação
desse ato. Por essa causa, o amor não tem nada a ver
com o sexo, é uma coisa bem diferente.
Alguns dos pensamentos que não fazem bem ao
indivíduo, são aqueles que são modificados, ou
impostos desde fora. E são daninhos, somente porque
nós os aceitamos como corretos, ou reais se preferir,
más é claro, somente são causados pela realidade
modificada pelos humanos. São muitas vezes, aqueles
baseados em “direitos”, más, que se esquecem, ou não
condizem com os “deveres”. Sempre o “dever” na
natureza real, é determinado pelo corpo que se ocupa.

Realidades Paralelas – Mundo dos humanos

Jopeu

70

E, o cumprimento desses deveres sempre tem relação
com os direitos obtidos.
Os direitos causados pelo entendimento de uma
sociedade humana, sem ter em conta a realidade natural
da natureza, de acordo aos corpos referentes, causam
mais dor que alegria, e vão em forma direta, contra o
progresso da humanidade na totalidade. Causam
guerras e destruição, como ocorre hoje em relação às
separações matrimoniais e os direitos dos filhos.
Nos animais difere, esses deveres são totalmente
instintivos, sem que possam extrapolar a realidade do
universo, natural ou verdadeira se preferir. E, o dever do
sexo, acontecem unicamente motivados pelo cheiro dos
hormônios. Sendo o mandato do natural, não sofrem
modificações pelos próprios pensamentos deles. Já nós
humanos,
modificamos
isso,
criando
direitos
inexistentes, e tratando de passar nossos deveres, para
serem feitos por outros. Se o sexo não fosse um prazer,
muitas mulheres mandariam a outras parir.
Alguns pensamentos são exigências do corpo, naturais,
aqueles impostos pela natureza, como a fome e sede, ou
sexo. Outros são parecidos, mas, criados por nós, como
a ingestão de drogas aditivas. As drogas são
medicamentos, mas, prejudicam ao serem usadas sem
necessidade. Isto ocorre, porque tudo que o corpo
ingere, “é um alimento”. Sendo que diferentes
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alimentos contém diferentes propriedades. Pois,
alimentos, são somente diferentes substâncias que
comemos, como carnes, vegetais e/ou mesmo metais.
É muito importante compreender, que o cérebro não é a
causa dos pensamentos! Pois, ele não é quem pensa.
O pensamento é o alimento básico dos nós mesmos, que
no final deles, terão ações consequentes com eles.
Como o pensamento, instrução e alimentação, não é o
que alimenta de fato o corpo, um homem pode ser um
doutor e ter amplo conhecimento acadêmico e
científico, más não ser um homem sábio. Pois,
conhecimento acadêmico é dado pela instrução
específica de alguma parte da ciência, mas, sendo a
ciência uma só coisa, lhe falta o conhecimento
acadêmico das demais partes da ciência.
A sabedoria pode ser ajudada pela instrução, más têm
muito mais que vem da educação dada pelos pais, coisa
que hoje, já é parte deformada da realidade pelos
humanos.
A sabedoria deve costurar os pensamentos sobre o
abstrato do ser, obtendo as respostas de quem somos,
de onde viemos, para aonde vamos? Que a sua vez
conjuntamente com a instrução, poder obter a
compreensão necessária, que é o alimento da mente
humana, compreensão é o tecido costurado de
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pensamentos. Sendo este o caminho que leva a
sabedoria. A qual é a base da consciência. Consciência
que determina a realidade do Universo, verdadeira, da
qual o homem forma parte.
Quando os humanos, estudamos coisas criadas
unicamente pelo homem, estamos em realidade,
criando uma espécie de ciência paralela. Que não têm
uma relação direta com a realidade do universo.
Como por exemplo a jurisprudência, onde existem
estruturas criadas pelos humanos, baseados unicamente
em seus pareceres, más que são constantemente
modificadas de acordo a seu desejos momentâneos,
e/ou interesses pessoais.
Nestes casos específicos, eles formam uma realidade
baseada nas determinações específicas, como é o caso
dos códigos, ou aras da lei. Que especificam castigos
dentro da jurisprudência. Sendo esta, denominada pelos
humanos como justiça. Mas, que na maioria das vezes, é
realmente injusta.
As religiões são as consequências, daquilo que o homem
não estava pronto para compreender. E, como é
costume humana, usada por alguns para beneficio
próprio.
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O lado negativo das religiões, é que foram criadas pelo
homem de acordo as suas necessidades e/ou pareceres,
e, não criadas pela natureza.
A natureza tem seu próprio religamento, ou religião se
preferir. Podemos perceber que a ação traz consigo, um
caminho cheio de consequências, logro e castigos
naturais.
Então, de fato existe uma religião natural! Que o
caminho da Ação, ou "karma Yoga", se preferir. Os
humanos já percebemos isso, sendo notório em várias
filosofias religiosas diferentes.
A religião da natureza, mostrada e dada pela
Consciência da Natureza, seria o “CAMINHO DA AÇÃO”.
Sendo muito claro, o poeta Antônio Machado, quando
criou seu verso, “Caminhante não existe caminho, o
caminho se faz ao andar.”
Nós somos a mente, populada pelos nossos
pensamentos, mas ao parecer, esses pensamentos não
são contabilizados pela Consciência, ou Deus se preferir.
As ações sim! São como palavras para Deus, dentro da
realidade natural. Elas chegam aos seus ouvidos.
Como nós somos parte dessa consciência, essa
consciência conhece bem nossos pensamentos, como
também tudo que passam pelo mar da nossa mente.
Más ao parecer, o que realmente é anotado, são nossas
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ações. Ficando comprovado isso em forma conclusiva,
pelas consequências padecidas por todos.
Desta forma podemos determinar sem sombra de
dúvidas, que os pensamentos são o preâmbulo das
ações.
Sendo a causa mais natural das ações cometidas pelos
seres humanos, os pensamentos dominantes.
Dentro de nossa mente, muitas vezes os pensamentos
são influenciados pelo que nós humanos denominamos
de sonhos.
É interessante perceber que todos os animais têm
sonhos. Mas, os sonhos, especificamente dos humanos,
têm uma relação direta com duas coisas. A primeira é a
última refeição. Por um lado o jantar, ou o que comemos
antes de deitar para dormir, isso corresponde a afecção
do corpo e sua influência no nosso cérebro.
Sendo que existe um dialogo permanente entre cérebro
e mente, enquanto tenhamos corpo, o nosso verdadeiro
ser tem uma relação simbiótica com nosso cérebro, que
é o diretor do nosso corpo.
E o cérebro, também produz alimento para nosso ser
verdadeiro, que é a mente. É aquele alimento que
produz nossas transformações e definições. Ou seja,
tudo aquilo que você viu, falou, escutou e percebeu
durante o dia, e as lembranças fortes dos dias
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anteriores. Pois refeição tem também a ver com tudo
aquilo que penetra por nossos sentidos.
A segunda, está relacionada as suas buscas
predominantes, que são os pensamentos dominantes
em segundo plano. Em forma explicativa, o pensamento
dominante de Einstein, era o como funciona o plano ao
seu redor, no meu caso, o pensamento dominante é a
compreensão do mundo, e minha relação com ele,
determinando o que sou, e concluindo que sou a mente,
que
é
dona
deste
corpo.
Nossas
buscas,
questionamentos, são o que formam nossos
pensamentos dominantes.
Pensamentos forâneos, podem ter como base principal,
não exclusiva, as consequências de ações de existências
anteriores, ou karma de vida anterior se preferir.
Se estiverem carentes de karma e/ou somos sadios, não
estarão presentes pensamentos forâneos. Mas, existem
forças na vida das pessoas que os causam, e os mantém.
Como o exemplo de pensamento negativo doloroso
mantido, está o fato de acordar no lugar do sucesso
traumático. Cada vez que abrimos os olhos, a
identificação do ambiente ao nosso redor, produz como
um filme, que é a repetição mental do sucesso.
Chamaremos de lembrança induzida do exterior
imediato do indivíduo.
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Pensamentos e sonhos, ao parecer, têm uma conexão
natural, com o que seria uma espécie de energia eterna
presente no Universo. Ou a mente absoluta, Deus, se
preferir. Uma energia que ao que parece, contém toda a
sabedoria existente no universo, que de fato esta por
fora do tempo passado e/ou presente. Comprovamos
isso com os sonhos. E, desta forma, os sonhos também
podem ser avisos que prevem o futuro particular do
sonhador, sonhos premonitórios. É claro que não
descarto outros motivos secundários.
O mais importante para a vida humana, são os fatos,
acontecimentos tal como sucederam. Se por algum
motivo, ou forma, são modificados, são pedras no nosso
caminho, que fazem que os humanos caiam em buracos,
armadilhas muito prejudiciais.
Os acontecimentos tal qual aconteceram, são
indicadores, as flechas que identificam o caminho a
percorrer, mostrando aquele já percorrido. Conhecendo
eles dessa forma, sem modificações ou falsidades, não
cometeremos erros. O caminho será produtivo,
obteremos os valores da paz, fidelidade, etc.
As mentiras, deformações dos sucessos, assim como as
falsidades, levam ao erro, a repetição de caminhos
indesejáveis. E ao sofrimento já passado anteriormente
pela humanidade. Não importando como o pintem os
egoístas de plantão.
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Depois da segunda guerra mundial e o nazismo, ou
melhor, aquele significado dado a essa palavra pelo uso
da mídia e desinformação, dos vencedores. Passou a ser
exatamente o mesmo que “sionismo”. Ou seja, o
nazismo ficou muito pior. Se a história fosse fiel aos
fatos, os sionistas não existiriam, e a humanidade
evitaria muitos sofrimentos e doenças. A doença
epidêmica da humanidade é a demência, causada por
esses fatos. Aqueles unidos no sionismo nazista. Estão
sempre buscando e comprando adeptos.
Eles criaram Israel, fazendo dos palestinos as novas
vítimas dos horrores. Israel não foi criado da mesma
forma que os demais países, é um país que não deveria
existir, não foi criado pela realidade do universo, foi
criado pelo lado da realidade humana deformada,
paralela, com o pior que existe de anti-valores dos
humanos.
E assim, o caminho está condenado a ser repetido. A
guerra se torna a vontade de Deus, como consequência
pelas ações cometidas. Mostrando assim, através das
consequências, seu desgosto pelas ações antinaturais
dos humanos.
Por isso, toda construção, deformação da realidade
natural, que não esteja em harmonia com a realidade
natural do universo, produzirá à sua própria destruição.
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Ademais de sempre causar dor e destruição a muitos
seres inocentes, humanos ou não.
É possível que após uma possível guerra atômica, o
sobrante de humanos, se os houver, apreendam a seguir
as ordens da realidade da natureza composta por tudo
que existe. Respeitando a todos os seres e
compreendendo o que são, fazendo da existência de
todos, a plenitude de felicidade, produzida como
consequência do equilíbrio, nas transformações
perfeitas, que formem a sinfonia da existência
harmônica, que é o que suponho, seja a sinfonia que
Deus queira escutar.
Todo erro, especialmente aqueles produzidos por
grandes grupos de pessoas, ou comunidades, produzem
consequências que levam ao sofrimento. E, ao parecer,
os humanos somente são levados a buscar seus erros,
por causa da dor e padecimento.
Quando transitamos sem erros, ou pelo menos, com o
menor número deles. Especialmente naqueles erros que
afetam a humanidade como um todo, é quando
obtemos a meta desejada na vida, que é a adquisição de
Consciência. Quem tem consciência valoriza a paz,
quietude, e o pensamento profundo, para compreender
o
“Todo”, que é o Universo, o próprio Deus.
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Eu agradeço a Deus! Que quando ainda jovem, no meio
de grande dor e sofrimento, ele me mostro os símbolos
da sabedoria, gravando a sua mensagem, “NÃO EXISTE
BEM OU MAL, AS COISAS SIMPLESMENTE SÃO”. Isso
levou muito tempo, para conseguir entender dentro da
realidade deformada dos humanos.
Como Interpretar um humano dentro da natureza
verdadeira?
Precisamos inventar um vocábulo, para tratar de
mostrar o real significado disso. Acho que o nome seria
“Femimasculo”, o feminino e masculino complementado
em um.
Dentro dessa palavra cabe qualquer ser do universo
como indivíduo, o que pode demostrar, que é cada coisa
no Universo é igual.
Ou seja, feminino ou masculino, vem a ser duas coisas
com um certo equilíbrio, que formam uma só coisa,
produzindo a todos os seres. Se um corpo tem
predomínio por algum deles, significa que essa seria a
sua função na vida. Nesse femimasculo, formado por
ambos, não tem primeiro ou segundo, superior ou
inferior, são o negativo positivo, de cada corpo, os dois
imprescindíveis nesse corpo.
No humano, poderíamos dizer que o feminino é o
coração. Ele dá movimento e vida ao corpo, o mantém e
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alimenta, e que o masculino, corresponderia ao cérebro.
Sem o feminino, que produz a circulação, não existe o
processo cerebral. E, sem os processos cerebrais, não
existe vida.
A natureza, faz o negativo e positivo complementos.
Más os nomes e significados, são dados e criados por
nós humanos, e como essa criação humana específica de
dar os nomes masculino, feminino e/ou negativo,
positivo, está em harmonia com a realidade do universo,
podemos perceber que feminino e masculino se
complementam de igual forma que o positivo e
negativo.
No aspecto mulher e homem, os aspectos dominantes
de ambos os diferenciam. Por isso, feminino e
masculino, mulher ou homem, são diferentes. Por outro
lado, comprovamos que mulher e homem são
complemento, ambos fazem uma célula da espécie
humana.
Coisas iguais não podem se complementar, por isso são
diferentes. Assim, de acordo as diferenças dadas pela
natureza, direitos e deveres são diferentes em ambos.
Direitos e deveres dentro da existência, são dados pelo
corpo, pois esse corpo é quem determina o serviço a ser
prestado ao corpo absoluto. Podemos notar com clareza
que feminino e masculino, tem corpos diferentes, e
diferentes funções, igual ao positivo e negativo.
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O coração que é a mulher, o feminino, é o dador da vida.
Que como dever primordial, tem o manter e educar o
filho, agradecendo ao masculino por esse presente e
cuidados dados por ele.
Dentro da natureza feminina, temos que a diferença do
masculino, ela é mais cuidadosa com o bens necessários
para a manutenção do corpo e da vida. Sabe que precisa
do necessário para poder fazer que essa função seja
bem sucedida.

A natureza feminina, prova aos masculinos, para ter
certeza que esse homem é apto para a função conjunta
que devem realizar. Instintivamente buscam um ser
masculino mais forte que ela. Nessa especificação, ele
deve demostrar que poderá cumprir com seu papel. Que
seria o de prover as necessidades da família, e ter a
força para proteger e guiar essa família. O masculino é
necessário para o bem do filho, pois, a natureza
feminina é débil em relação com a vontade do filho. É o
masculino que ocupa o papel de “bicho-papão”, o deve
determinar os limites. Essa educação deveria concordar
com as leis da natureza, e não regida por leis humanas.
A educação deve estar de acorde aos mandatos da
natureza, por isso somente um dos pais não poderá
realizar bem essa educação. Educação, dever primordial
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do feminino, têm uma parte de suma importância,
sendo a observação daquilo que o filho questiona, para
ir resolvendo suas questões. Seria bom agora, lembrar,
que ações educam mais que palavras! Não deve existir
um domínio de um sobre o outro por especulações e/ou
vontades. O domínio é dividido, os conjugues obterão
através do complemento relativo de ambos, um
entendimento natural, que fara dominante a qual em
um termo. Por isso, o masculino é representado pelo
cérebro, e o feminino sendo o coração, é quem alimenta
o masculino. Coração sem cérebro não é nada! Mas
tenhamos sempre presente a realidade universal! Cada
ser, todos e tudo somos únicos, um sem dois. Todos os
corpos, tem masculino e feminino, negativo e positivo.
Parece, que na atualidade, as mulheres são o pior
inimigo das mulheres, elas promovem as separações,
impedido a possível felicidade que daria uma decisão
correta. As mulheres de hoje, exigem amor, más, não
sabem amar. Exigem respeito, más, não sabem respeitar.
Falam de igualdades, onde não pode existir igualdade, e
buscam direitos que não lhes correspondem. Nessa
guerra de poderes, superior ou inferior, melhor ou pior,
são sentimentos individuais, fomentados por grupos.
Alguns promovidos indevidamente pela mídia, causando
como consequência, que sejam aceitos, por uma certa
maioria. Por isso, o que a maioria da sociedade humana
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atual, pensa ser correto, não o é. O importante perceber
aqui, é buscar solucionar, compreendendo o superior
e/ou inferior, com seus complexos de inferioridade e/ou
superioridade, pela psicologia. Bastante clarificados
com as teorias de Adler. Sugiro sua leitura. Muitos erros
estão impressos nesse sentir superior ou inferior. Eles
são o motor de todos os erros, na busca desmedida de
poder, com suas consequências. Observem alguns
grupos! O sentimento induzido de um grupo poder ser
“o povo escolhido por Deus”, o qual no têm nenhuma
diferença com o sentimento de ser uma “raça superior”,
aonde isso nos leva? Somente as divisões e
enfrentamentos, separatismo, escravistas e escravos.
Então, se faz necessário, que a humanidade compreenda
que não somos superiores. E, a realidade real do
universo demostra isso sem lugar a dúvidas. Se o
homem insiste, segue pensando ser superior,
poderíamos tratar de determinar o que é superior, na
natureza. É bem fácil de determinar isso. Superior, de
fato, somente poderá ser quem não precisa de nada
nem de ninguém. E, na natureza, o único que cumpre
esse requisito, é o reino mineral, à terra. Olhemos
então, para um torrão de terra, e saibamos que no
universo é superior a nós humanos. À terra é superior,
pois ela existe por si mesma, mesmo que nada exista.
Más ela é uma professora, que nos mostra, ensina ao
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humano, os valores de dar, servir, sem nada esperar.
Vemos isso, quando à terra dá de si, permitindo a vida
de plantas e animais. Pois, a água, também provem do
reino mineral, composta por hidrógeno e oxigênio,
minerais em estado gasoso. Assim fica determinado,
que no mundo real, superior são os minerais, à terra.
Nós humanos não existiríamos se ela não nos desse a
vida! Que coisa? É o que segue, o que precisa da terra,
más independe de nós os animais. Isso é o que ocupará
o segundo lugar? O reino vegetal precisa somente do
mineral, mesmo que animais não existissem, ao existir o
mineral, os vegetais podem existir. Então, no nosso
placar, temos que primeiro luga ocupa os minerais, e
depois, em segundo lugar, estará ocupado pelo reino
vegetal. O qual serve e alimenta, dando a vida aos
animais. Pois, vegetais são a causa que alimenta os
animais. Eles também são nossos professores,
ensinando muitos valores naturais, como o dar de si,
inclusive sua própria vida, para que os animais,
possamos viver cumprindo com o serviço que viemos
prestar no universo. Más, é os superiores dos humanos
onde estão? Na verdade, não existe essa superioridade
dos humanos! O terceiro lugar em nosso placar, está
ocupado pelos animais. Mas, não se apressurem, mesmo
que o homem seja um animal, algo ocorreu nele, para
supor ser superior a algo. Pois, nenhum outro animal
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acredita ser superior a algo. Todos eles sabem
naturalmente a verdade, somos todos partes deferentes
do grande corpo que permite a nossa vida. Entendemos,
pois, nós os animais, não podemos existir sem os reinos
minerais e vegetais. Más onde está de verdade o homem
nesse placar? Eu daria o quarto lugar! Pois, os humanos,
sem a existência dos outros animais, não poderia existir.
Como resultado o ser mais dependente de tudo o que
existe, é o humano. O restante dos animais existiria sem
os humanos, mas nós, não sobrevivemos sem a
existência deles. Eles são os professores mais próximos!
Isso ocorre porque nós também somos uma categoria
de animal. Assim, os demais animais, são aqueles
professores que indicam o quanto nos afastamos da
realidade universal. Se existisse o superior ou inferior,
teríamos uma realidade, de que os humanos são os
inferiores do placar. Sendo ótimo para nós, que não
exista isso de superior ou inferior, é muito calmante, o
sentir que somos parte, que superior ou inferior é
somente uma criação nossa, para transmitir onde está
cada coisa com relação a outra. No universo tudo é
relativo, inclusive nós, assim como nossa vida.
Basicamente o homem é um animal, um animal que
constrói um mundo somente deles, no mundo real do
universo. Com esse mundo falso, fantasioso e
mentiroso, criado pelos humanos, os humanos somente
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poderiam ser superiores dentro dele. Más, o mundo da
realidade dos humanos, não afeta aos outros seres
existentes. Somente é permitido ao humano, afetar algo
dentro do mundo das consequências, sendo que,
mesmo que ele seja inconsciente, ele as sofrerá. Essa é a
lei do Absoluto. Por mais que o humano destrua a
natureza, o único que está fazendo, é destruindo a si
mesmo. Como nós nos identificamos na comunicação
humana? Os animais humanos que se sentem
superiores, conseguem fazer coisas, que os demais
animais, seriam incapazes de fazer. É assim, que em sua
ignorância, muitos humanos, passam a ocupar o mais
baixo nível na existência. Que na comunicação humana,
seria denominado como “demônio”. Na comunicação
humana, “demônios” são aqueles que se sentem
superiores, muitas vezes, pelo fato de ter mais que os
demais. E, também são, todos aqueles que cometem
atos, que nenhum outro animal cometeria. De fato, todo
demônio é inconsciente dos valores intrínsecos do ser,
eles negam os valores internos do ser, especialmente
nos demais. Falam de Deus para os outros, mas, eles se
creem todo-poderoso, praticamente a mesma altura de
Deus. Com sua crença de superioridade, se negam a si
mesmo, são seres ilusórios, que ao morrer nada são.
Animar-me-ia a identificar a maioria da elite sionista,
capitalista, como sendo isso. O único importante no
Realidades Paralelas – Mundo dos humanos

Jopeu

87

Universo é o fato de “SER”. Por isso, somente humanos
podem ser demônios. Para não ser demônio, é
necessário perceber a natureza e sua realidade
verdadeira, tratando de não se deixar afetar pela
realidade criada pelos humanos. Apreender a conviver,
até que venha um sistema diferente do capitalismo
plutocrático existente. De nada adianta um homem ver
tudo como realmente é, se não consulta seu sentir, o
que denominamos nosso coração. Os que usam somente
a razão são demônios, e os que usam somente o
coração, são as vítimas. Todas as ações devem ser
pensada e consultadas tanto no coração como na
mente, identificando os valores intrinsecados do ser,
que neles estão. Existe o mundo da natureza, sendo a
realidade de todos os seres. Nossa capacidade de criar
um mundo adaptado unicamente para nós humanos,
conjuntamente com a obrigação que temos de cometer
erros, pois somos científicos por natureza, e precisamos
realizar experiências, para poder obter compreensão.
Nos cria um grande problema, deixamos de ver o mundo
do universo como real que é para todos, e tendemos a
ver o mundo que criamos como verdadeiro.
Confundindo o mundo perfeito e natural, com o que nós
criamos.
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A natureza feminina, prova aos masculinos, para ter
certeza que esse homem é apto para a função conjunta
que devem realizar. Instintivamente buscam um ser
masculino mais forte que ela. Nessa especificação, ele
deve demostrar que poderá cumprir com seu papel. Que
seria o de prover as necessidades da família, e ter a
força para proteger e guiar essa família.
O masculino é necessário para o bem do filho, pois, a
natureza feminina é débil em relação com a vontade do
filho. É o masculino que ocupa o papel de “bicho-papão”,
o deve determinar os limites.
Essa educação deveria concordar com as leis da
natureza, e não regida por leis humanas.
A educação deve estar de acorde aos mandatos da
natureza, por isso somente um dos pais não poderá
realizar bem essa educação.
Educação, dever primordial do feminino, têm uma parte
de suma importância, sendo a observação daquilo que o
filho questiona, para ir resolvendo suas questões. Seria
bom agora, lembrar, que ações educam mais que
palavras!
Não deve existir um domínio de um sobre o outro por
especulações e/ou vontades. O domínio é dividido, os
conjugues obterão através do complemento relativo de
ambos, um entendimento natural, que fara dominante a
qual em um termo. Por isso, o masculino é representado
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pelo cérebro, e o feminino sendo o coração, é quem
alimenta o masculino. Coração sem cérebro não é nada!
Mas tenhamos sempre presente a realidade universal!
Cada ser, todos e tudo somos únicos, um sem dois.
Todos os corpos, tem masculino e feminino, negativo e
positivo.
Parece, que na atualidade, as mulheres são o pior
inimigo das mulheres, elas promovem as separações,
impedido a possível felicidade que daria uma decisão
correta. As mulheres de hoje, exigem amor, más, não
sabem amar. Exigem respeito, más, não sabem respeitar.
Falam de igualdades, onde não pode existir igualdade, e
buscam direitos que não lhes correspondem.
Nessa guerra de poderes, superior ou inferior, melhor
ou pior, são sentimentos individuais, fomentados por
grupos. Alguns promovidos indevidamente pela mídia,
causando como consequência, que sejam aceitos, por
uma certa maioria.
Por isso, o que a maioria da sociedade humana atual,
pensa ser correto, não o é.
O importante perceber aqui, é buscar solucionar,
compreendendo o superior e/ou inferior, com seus
complexos de inferioridade e/ou superioridade, pela
psicologia. Bastante clarificados com as teorias de Adler.
Sugiro sua leitura. Muitos erros estão impressos nesse
sentir superior ou inferior. Eles são o motor de todos os
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erros, na busca desmedida de poder, com suas
consequências.
Observem alguns grupos!
O sentimento induzido de um grupo poder ser “o povo
escolhido por Deus”, o qual no têm nenhuma diferença
com o sentimento de ser uma “raça superior”, aonde
isso nos leva? Somente as divisões e enfrentamentos,
separatismo, escravistas e escravos.
Então, se faz necessário, que a humanidade compreenda
que não somos superiores. E, a realidade real do
universo demostra isso sem lugar a dúvidas.
Se o homem insiste, segue pensando ser superior,
poderíamos tratar de determinar o que é superior, na
natureza. É bem fácil de determinar isso.
Superior, de fato, somente poderá ser quem não precisa
de nada nem de ninguém. E, na natureza, o único que
cumpre esse requisito, é o reino mineral, à terra.
Olhemos então, para a terra, e saibamos que no
universo é superior a nós humanos.
À terra é superior, pois ela existe por si mesma, mesmo
que nada exista. Más ela é uma professora, que nos
mostra, ensina ao humano, os valores de dar, servir, sem
nada esperar. Vemos isso, quando à terra dá de si,
permitindo a vida de plantas e animais. Pois, a água,
também provem do reino mineral, composta por
hidrógeno e oxigênio, minerais em estado gasoso. Assim
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fica determinado, que no mundo real, superior são os
minerais, à terra.
Nós humanos não existiríamos se ela não nos desse a
vida!
Que coisa? É o que segue, o que precisa da terra, más
independe de nós os animais. Isso é o que ocupará o
segundo lugar? O reino vegetal precisa somente do
mineral, mesmo que animais não existissem, ao existir o
mineral, os vegetais podem existir.
Então, no nosso placar, temos que primeiro luga ocupa
os minerais, e depois, em segundo lugar, estará ocupado
pelo reino vegetal. O qual serve e alimenta, dando a
vida aos animais. Pois, vegetais são a causa que alimenta
os animais. Eles também são nossos professores,
ensinando muitos valores naturais, como o dar de si,
inclusive sua própria vida, para que os animais,
possamos viver cumprindo com o serviço que viemos
prestar no universo.
Más, é os superiores dos humanos onde estão? Na
verdade, não existe essa superioridade dos humanos!
O terceiro lugar em nosso placar, está ocupado pelos
animais. Mas, não se apressurem, mesmo que o homem
seja um animal, algo ocorreu nele, para supor ser
superior a algo. Pois, nenhum outro animal acredita ser
superior a algo. Todos eles sabem naturalmente a
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verdade, somos todos partes deferentes do grande
corpo que permite a nossa vida.
Entendemos, pois, nós os animais, não podemos existir
sem os reinos minerais e vegetais.
Más onde está de verdade o homem nesse placar?
Eu daria o quarto lugar! Pois, os humanos, sem a
existência dos outros animais, não poderia existir. Como
resultado o ser mais dependente de tudo o que existe, é
o humano. O restante dos animais existiria sem os
humanos, mas nós, não sobrevivemos sem a existência
deles.
Eles são os professores mais próximos! Isso ocorre
porque nós também somos uma categoria de animal.
Assim, os demais animais, são aqueles professores que
indicam o quanto nos afastamos da realidade universal.
Se existisse o superior ou inferior, teríamos uma
realidade, de que os humanos são os inferiores do
placar. Sendo ótimo para nós, que não exista isso de
superior ou inferior, é muito calmante, o sentir que
somos parte, que superior ou inferior é somente uma
criação nossa, para transmitir onde está cada coisa com
relação a outra.
No universo tudo é relativo, inclusive nós, assim como
nossa vida.
Basicamente o homem é um animal, um animal que
constrói um mundo somente deles, no mundo real do
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universo. Com esse mundo falso, fantasioso e
mentiroso, criado pelos humanos, os humanos somente
poderiam ser superiores dentro dele. Más, o mundo da
realidade dos humanos, não afeta aos outros seres
existentes. Somente é permitido ao humano, afetar algo
dentro do mundo das consequências, sendo que,
mesmo que ele seja inconsciente, ele as sofrerá. Essa é a
lei do Absoluto.
Por mais que o humano destrua a natureza, o único que
está fazendo, é destruindo a si mesmo.
Como nós nos identificamos na comunicação humana?
Os animais humanos que se sentem superiores,
conseguem fazer coisas, que os demais animais, seriam
incapazes de fazer. É assim, que em sua ignorância,
muitos humanos, passam a ocupar o mais baixo nível na
existência. Que na comunicação humana, seria
denominado como “demônio”.
Na comunicação humana, “demônios” são aqueles que
se sentem superiores, muitas vezes, pelo fato de ter
mais que os demais. E, também são, todos aqueles que
cometem atos, que nenhum outro animal cometeria.
De fato, todo demônio é inconsciente dos valores
intrínsecos do ser, eles negam os valores internos do
ser, especialmente nos demais. Falam de Deus para os
outros, mas, eles se creem todo-poderoso, praticamente
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a mesma altura de Deus. Com sua crença de
superioridade, se negam a si mesmo, são seres ilusórios,
que ao morrer nada são.
Animar-me-ia a identificar a maioria da elite sionista,
capitalista, como sendo isso.
O único importante no Universo é o fato de “SER”.
Por isso, somente humanos podem ser demônios. Para
não ser demônio, é necessário perceber a natureza e sua
realidade verdadeira, tratando de não se deixar afetar
pela realidade criada pelos humanos. Apreender a
conviver, até que venha um sistema diferente do
capitalismo plutocrático existente.
De nada adianta um homem ver tudo como realmente é,
se não consulta seu sentir, o que denominamos nosso
coração.
Os que usam somente a razão são demônios, e os que
usam somente o coração, são as vítimas. Todas as ações
devem ser pensada e consultadas tanto no coração
como na mente, identificando os valores intrinsecados
do ser, que neles estão.
Existe o mundo da natureza, sendo a realidade de todos
os seres.
Nossa capacidade de criar um mundo adaptado
unicamente para nós humanos, conjuntamente com a
obrigação que temos de cometer erros, pois somos
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científicos por natureza, e precisamos realizar
experiências, para poder obter compreensão. Nos cria
um grande problema, deixamos de ver o mundo do
universo como real que é para todos, e tendemos a ver o
mundo que criamos como verdadeiro. Confundindo o
mundo perfeito e natural, com o que nós criamos.
Para tratar de não nos confundir, pensando que o
mundo que criamos é o verdadeiro, devemos entender
em forma muito clara, a diferença entre olha e ver.
Olhar é simplesmente abrir os olhos enxergando as
diferenças de luz e sombra com sua gama arco-íris de
cores. Más, “VER”, é COMPREENDER aquilo que se
enxerga. O mesmo ocorre com todos os nossos
sentidos.
O sexto sentido é a compreensão de todos os sentidos
juntos, refere-se ao instinto e aos valores intrínsecos do
ser humano, que, na verdade, todos os animais e seres
também tem. Somente que eles não erram em praticálos como os humanos sim, fazemos.
É por isso que para obter consciência, é necessário
conseguir a compreensão de cada coisa. Então, temos
que após olhar simplesmente, precisamos “VER” aquilo
que olhamos. Que é a capacidade de “COMPREENDER”,
saber a razão, não simplesmente enxergar.
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O segredo não está em religiões, ou suas condutas de
moralidade, e sim em COMPREENDER, E VER EM CADA
COISA, O DEUS QUE ELA É.

ATÉ AQUI FOI REVISADO

Herança? Que é?
A herança verdadeira e natural, nos é dada ao nascer,
tanto no DNA, como em tudo referente ao corpo.
Também podemos incluir o lugar em que nascemos, pois
não existe “casualidade” no universo, ele formado pelas
consequências do anteriormente ocorrido, por causas,
pela “causalidade”.
O nós, que somos a mente, é de igual forma, todo aquilo
verdadeiro que obtivemos, na experimentação em
anteriores existências, está no inconsciente. E também,
tudo aquilo que obrigatoriamente deve ocorrer
conosco, pelo que os humanos, na ciência da
comunicação denominamos “karma”.
O karma é a herança verdadeira do nós, do ser
verdadeiro que somos.
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Depois herdamos os conflitos dados na nossa educação
e informação acadêmica, com seus erros e deformações,
que vêm complicando o nosso caminho, e enchendo de
armadilhas potencialmente destrutivas. Incluam nisso as
crenças religiosas.
Na realidade universal, ao parecer, fica determinado
especificamente, que aquilo que conseguimos, de
verdadeiramente importante, não o podemos dar aos
nossos filhos. Pois eles são seres iguais, consciência,
filhos da consciência, e precisam fazer as próprias
experiências de vida.
O único que a humanidade pode fazer ao respeito, é se
focar na ciência da comunicação, como sendo de vital
importância. É bem possível, que os pensamentos
possam ser identificados, e se isso ocorrer, a
comunicação humana dará um salto quântico.
Os bens materiais, hoje em dia, parecem uma maldição,
e não bens. Filhos matam pais, os valores entre pais e
filhos estão deturpados pelos falsos valores impostos
pelo dinheiro e desejos de poder.
Em um sistema comunista isso poderia ser eliminado. Se
os humanos conseguissem eliminar a hereditariedade,
como legalizada dentro do capitalismo, que somente
visa bens e corpos, fazendo da humanidade capitalista,
um monte de impensantes, que não conseguem ser
felizes, a humanidade obteria uma imensa mudança
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dentro de suas mentes individuais. Más isso somente
poderia ocorrer em um sistema de governo dos
humanos, que abrangesse o bem estar de todos os seres
da natureza.
Pois, o egoísmo é fomentado, e tem uma justificação
dentro do capitalismo plutocrático, no qual estamos
hoje. Tudo é justificado no pensamento, “por meus
filhos e netos”.
Desta forma, fica em um princípio demostrado, que isso
é um erro dentro da sociedade, que impede a
humanidade de poder crescer sadia.
Que o egoismo e sectarismo do capitalismo sionista, não
sobrevive um, sem o outro. O sionismo tanto como o
capitalismo, somente existem pelo adoecimento
promocional da doença do egoismo no mundo.
Os conceitos, aceitos dentro do sionismo, com sua
plutocrática forma de governo, promovendo as mentiras
e benefícios falsos do capitalismo. Que é apoiado por
uma falsa democracia, onde as escolhas dos indivíduos
são realizadas por promoções da mídia e direcionadas,
praticamente eliminadas da raiz.
Qual é a realidade natural? A sobrevivência natural de
união entre qualquer uma das espécies de animais
existentes, sem nenhum sectarismo e/ou domínio, como
podemos ver na natureza, ou o que vivemos com o
sionismo capitalista?
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A causa direta desse sionismo sectário, temos um
grande problema dentro das famílias e casamentos. A
deformação do verdadeiro conceito natural de família
foi alterado. Os interesses sionistas, somente visam a
mão de obra barata. E, para melhor obter isso, devem
transformar a educação dos filhos, em um peso para as
mulheres. Não mais deve ser visto como o principal
serviço de amor a humanidade e a Deus. Misturam tudo
para uma difícil visão e compreensão. E, assim, retiram o
direito natural dado por Deus as mulheres, obrigando-as
a trabalhar. Dessa forma os filhos não mais terão uma
educação adequada.
Más eles, que fazem dinheiro com uma maquininha e
papel, tem tudo o necessário para manter as mulheres
dentro do lar para educar seus filhos. Somente se elas
não o quiserem fazer, é que não o fazem. Depois dizem
que o sêmen dos não judeus é defeituoso.
Deveríamos deixar todos os bens materiais para a
humanidade da qual formamos parte, incluindo a
sabedoria e experiência, como fez Platão, Antônio
Machado e Mark Twain. O mais importante que uma
pessoa leva do mundo, são seus logro de consciência, e
compreensão adquirida com a sua visão sobre o
Universo. Pois, ao parecer, o Universo pode ser ilusório,

Realidades Paralelas – Mundo dos humanos

Jopeu

100

ele parece adaptar-se a como o vemos, sendo que isso, é
o que determinará os resultados.
As nossas ações não nos pertencem, pertencem ao
passado, somente as experiências com os seus
resultados, é o que levamos ao morrer, sendo isso,
aquilo que sim nos pertence.
Se conseguimos transmitir a consciência que obtemos
para os nossos descendentes, não seria necessário
deixar bens materiais. Isso seria a verdadeira herança
para todos. O que foi dado por Platão, foi dado a muito
tempo, abarcando ainda hoje a toda a humanidade, não
somente a seus descendentes.
Como fazem para manter o capitalismo?
As chamadas “fakenews”, são uma espécie de
transmissão contínua e deformada, por todos os meios
de mídia, youtube, TV, facebook, e-mail, etc.. Não se
confundam! É intencional.
É fundamentalmente feita pela elite capitalista sionista,
para manipular nossas mentes de acordo aos seus
interesses.
Podemos ver a manipulação na jurisprudência, atacando
sem provas, nem razões aos presidentes brasileiros
Dilma e Lula. Depois o movimento absurdo, para levar
ao sionista Bolsonaro ao poder. Mesmo que tenha sido
expulso das forças armadas, e convenientemente,
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aposentado por insanidade. Será que você, sabendo que
um candidato foi aposentado por insanidade, votaria
nele.
Isso é feito pela elite sionista, dona dos maiores capitais,
dominadora absoluta dos E.U.A., e suando toda sua
maquinaria para se impor pelas armas, usando todos os
meios, como corrupção, manipulação e/ou destruição
dos que estão em contra dos seus interesses.
Eles sabem que os interesses que defendem, servem
para si, e prejudicam a sociedade humana como um
todo. Mas não se importam.
Ou seja, não somos o que queremos ser. Somos o que a
elite capitalista quer que sejamos. Isso é a vergonhosa
sociedade humana da atualidade. Seres humanos
defendendo seus escravistas desde suas crenças
mentais impostas por essas transmissões.
Será que algum dia, os humanos poderemos obter a
liberdade verdadeira, de ser quem realmente queremos
ser?
Na realidade universal nada se perde.
Eu sou Jopeu! Nessa afirmação, existe o TODOS aqueles
que foram o que hoje é Jopeu. Isso é o EU que hoje sou.
E a minha personalidade, construída por todas as minhas
experiências, tanto as presentes, como as de anteriores
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vidas. O Jopeu de hoje, desaparecerá como corpo físico
que é dentro do Universo, más, o EU persistirá.
Nada se perde! Tudo persiste, mesmo os pensamentos e
as experiências. Eles formarão parte de uma energia
livro eterna, disponível sem a ilusão, somente com a
relação eterna da VERDADE.

Sofremos porquê, mesmo?
Em uma realidade verdadeira, natural, os sofrimentos
são causados pelas necessidades do corpo. Como sede,
fome, cansaço ou desestabilização hormonal, ou seja, o
sexo.
A segunda gama de sofrimentos, é causada por
pensamentos de antecipação de logro, pelos desejos.
Mentalmente fazemos uma lista daquilo que
consideramos
necessário,
imprescindível,
más,
extrapolamos nessa listagem, e isso nos causa dor e
sofrimento.
Isto pode ser remediado, ao fazer a listagem por escrito,
e ir questionando, o que realmente é necessário para
viver. Isso limita nossos desejos.
Más, o pior é isto a seguir. Sofremos por fantasias e
ilusões, coisas que somente existem dentro da nossa
mente. Pensamentos vazios de realidade alguma!
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Humanos sofrem por coisas que não são reais.
Poderíamos chamar de ilusões muito fantasiosas.
Ao ser humano criar uma realidade paralela, diferente
da realidade verdadeira do universo. Ele modifica os
“valores naturais válidos”. Cria outros que põe no lugar
como válidos, que na verdade não tem nada de válidos
dentro da natureza. Ele está em maior ou menor índice,
afetado de doença na mente. Isso ocorre por uma
realidade doentia criada pela sociedade humana.
Observamos que o raciocínio em sua vida diária são
guiados por detalhes inconscientes, onde na mente do
indivíduo é criado um leque de possibilidades, sendo
que as negativas adquirem um maior peso, ao afetar o
temor e medo naturais do indivíduo.
Nesse ponto ele padece sofrimento, por coisas que na
realidade não aconteceram. E, não aconteceriam, se
indivíduo conseguisse dominar seus medos, aceitando
todos os possíveis acontecimentos.
Sem dúvida alguma, isso acontece por causa de uma
realidade deformada pelos humanos, que é constituída
por valores deformados, sendo a causa o egoísmo, que é
muito forte e doentio na atualidade. Desta forma temos
o pensamento doentio de propriedade, sendo que
ambos conjugues de um matrimônio, pensam que são
donos do outro. Muito medo e ignorância está contido
nisso.
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Na ciência da informação humana, esse pensamento
doentio é chamado de “ciúme”, mesmo que o ciúme
tenha algo real no animal humano, existe uma
desproporção doentia causada pelo sentimento de
propriedade.
Parece mentira, que não compreendam que o amor é
um reflexo. Que no matrimônio, são os valores do
agradecimento, de um com o outro, incluindo a
fidelidade. Más como não existe felicidade sem paz,
nem paz sem liberdade, acontece o indesejável, as
brigas e separação. O tempo perdido, que nesse caso,
são os acúmulos para que ambos obtenham amor, um
pelo outro.
Os pilares da infidelidade, estão baseados na falta de
sinceridade. Na falta de compreensão e aceitação de
que o outro seja como ele queira ser. Sendo que todos,
temos direito de ser o que desejemos querer ser.
Os pilares da fidelidade estão baseados na liberdade. E,
que ao amor acontecer, somos conscientes de várias
coisas. Primeiramente está o fato, de que mesmo que
teu conjugue não saiba da traição, você sabe. O que
como consequência natural, impedirá a sinceridade e
honestidade, que são dois valores imprescindíveis para
conseguir amar e ser amado.
Segundo, e, importantíssimo, é o fato que sempre um
terceiro afetará a relação e convivência.
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Terceiro é a capacidade de sinceridade sem condenas ou
questionamentos por nenhuma parte. Com o fato
intrínseco de saber o “fundamental”, que é o fato, de
que o “Sexo, não têm nada a ver com o amor”!
Sexo vêm por um mandato corporal dos hormônios,
obrigando e desequilibrando ao animal humano, para
que se reproduza.
Sempre me questiono, que fariam os humanos, se
fossem conscientes do trabalho imenso que é criar um
filho, com o enorme gasto que isso implica, será que
procriariam sem o prazer sexual? Honestamente,
acredito que estaríamos extintos em pouco tempo.
Todo mundo quer ser amado, más, quem não souber
amar, nunca será amado. Quem não souber dar de si, e
amar o outro como ele deseje ser, nunca terá quem o
ame. Pois, os atritos, os separarão e/ou farão de suas
vidas um verdadeiro inferno de batalhas e agressões.
As consequências que hoje temos nos matrimônios, foi
causada pela falsa moralidade cristã, como também,
pela falsa liberdade e direitos criados pelos sionistas,
com seus modelos destruidores dos lares. Ou seja, se
cada um vai para seu lado quando quiser, não é
necessário se casar.
Se desejarem se casar, é para andar juntos, se
compreenderem. E, se um, não quer ir um lugar
determinado, nenhum vai. Ambos se devem se explicar
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e compreender os porque disso. Dialogo, compreensão,
cuidado e reconhecimento de um pelo outro é
fundamental.
Sendo que o dinheiro do matrimônio, não
correspondem a mulher, nem ao homem, pertencem ao
lar, aquilo que ambos decidiram realizar quando
decidiram suas metas de logro na vida. As metas
conjuntas de ambos, são mais importantes em um
matrimônio que o sexo.
Se quiserem paz neste mundo, limitem seus desejos de
coisas e passeios. “Façam de sua residência”, o melhor
lugar do mundo para estar. Busquem as soluções para
obter esse logro. Pensem que ao se separarem depois
de um tempo, perderam todo esse tempo, na
construção e busca do amar e ser amado.
A consequência destruidora da sociedade humana!
Quando o filho é o erro!
Nenhuma separação é feita pelo bem dos filhos, todas
as separações matrimoniais são realizadas pelo egoísmo
de cada um. Não existe, nem culpado ou inocente. O
que existe, é o maior ou menor egoísmo dos conjugues.
O que cada um deles fez, é o fato de terem ambos
errado ao escolher, e decidir formar um lar.
Erro muito comum, é o de realizar uma ação, deixando o
pensamento fluir desde os genitais. Se uniram pelo
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prazer e conveniência, onde o filho é uma simples
consequência, muitas vezes, bastante indesejável.
As pessoas não devem se juntar por egoísmo e/ou
conveniência, sem estar preparados! A consequência do
matrimônio, será ter filhos. Por isso, a meta de vida é
muito mais importante que o sexo em uma união.
Uma vez que compreendemos que precisamos ter o
necessário para nos manter, e poder manter o filho,
devemos ter presente que recebemos esta vida sem
exigências. Que ter filhos, é devolver a natureza o que
recebemos. E, que isso é um serviço para a manutenção
da existência da humanidade, e também do Universo do
qual formamos parte.
O que acontece na separação de quem tem filhos?
Quando um matrimônio erra. O filho se transforma um
erro. Um filho necessita uma casa, um lar, que é o lugar
para se desarrolhar em paz. Então, quando existe uma
separação, ele perde seu lugar.
A casa onde estará, não é do seu pai, nem é da sua mãe,
essa casa será do seu padrasto, ou de sua madrasta.
Quando se separam, já o filho não tem mais um lugar,
não tem mais uma casa dele. Esse filho não tem mais
seu lugar de direito no mundo, pois seus pais não
souberam usar a capacidade cerebral humana, sua
inteligência natural. Simplesmente, e egoistamente,
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decidiram formar parte de uma sociedade humana
paralela, egoísta, cheia de direitos inexistentes, e
liberdades escravizantes.
Erros como esse, é o que mais vemos na atualidade, a
cada dia parece crescer mais o egoísmo. E, isso diminui a
capacidade intelectual humana, é um erro atrás do
outro.

TOTAL E ABSOLUTA “RELATIVIDADE”.
Tudo é relativo! Desde o ponto de vista da ciência física,
temos o observador e o observado, sendo que todo
observado é também um observador, fazendo que tudo
e todos sejam diferentes, que não exista na realidade o
“IDÊNTICO”.
Tudo é relativo! Os fatores de tempo e espaço são
fundamentais para todos os corpos. Más, como as
mentes estão presas dentro de um corpo, toda
percepção e conclusão nelas também é relativo. Por isso
não adianta pretender impor alguma opinião, por mais
certeira que fosse. Cada ser tem por direito o
experimentar, errar, e direcionar sua vida, podemos
ajudar se esse ser entender a transmissão do
experiente, como no caso avos e netos. Coisa que a
ciência da comunicação, ainda tem muito a fazer.
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Se a Psicologia deseja realmente compreender a psique
humana, não poderá separar ela, das diferentes
percepções da psique dos demais animais e seres,
deverão observar o conjunto, pois os humanos, temos
dentro de nós, mais percepções de uns animais que de
outros, cada humano tem suas reencarnações e
experiências de existências anteriores. Podemos
observar a realidade disso, ao observar os ciclos,
mutações e mudanças ocorridas no fator “tempo”.
Se?
Se realmente tivéssemos amor por Deus, deixaríamos
de tanto pedir e ter medo dele.
Se realmente tivéssemos amor por Deus, respeitaríamos
cada animal, planta ou grão de areia que existe, pois são
parte dele.
Se realmente tivéssemos amor por Deus, teríamos
confiança no vindouro, por pior que fosse a tormenta.
Se realmente tivéssemos amor por Deus, teríamos
apreendido a amar, amando cada grão de areia, animal
ou planta, pelo simples fato do que eles são.
Pois Deus está formado por todas as coisas que existem,
até pelas que nós humanos criamos.
A cada instante, que é a menor parte de tempo possível,
podemos ver dentro de cada coisa, uma eternidade de
tempo.
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O posso!
Posso colocar a mão em um balde cheio de fezes
infectadas e do pior cheiro? Sim posso!
O Tenho!
Tenho? É necessário fazer isso? - Não!
O devo!
Devo fazer isso?
Essa é a questão! Tudo depende de um sem número de
fatores.
A escolha! É o pensamento e discernimento sobre a
questão.
O NORMAL, é que os seres humanos se realizem ao
envelhecer.
O COMUM, é que poucos conseguem fazer isso.
Jopeu
23/11/2021
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