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Prefácio

Eu sou o Alfa e o ómega, aquele que é, e que era, e que há de vir.
Apocalipse 1:8
Essa citação descreve a "vida", não um velho no céu, ou um deus
que se parece humano.
Vós estais invalidando a palavra de Deus pela vossa própria
tradição, que vós mesmos transmitistes. Marcos 7:13
Em outras palavras; a Bíblia diz que as religiões tradicionais destroem
a verdade de Deus. A Bíblia é o núcleo da religião Cristã, mas os
cristãos não vêem o que está escrito nela.
Newton e Einstein foram os maiores cientistas e eram místicos. A
ciência e a religião têm diferentes peças para o puzzle, e as pessoas
precisam de ambos para aprender a verdade primordial da vida. Este
livro une-os pela primeira vez.
E se a Bíblia e todos os outros livros religiosos estiverem a ser
mal interpretados?
E se a verdade estiver na Bíblia e em muitos outros livros religiosos,
mas ninguém sabe o que ela é? Este livro usa ciência, filosofia,
religião e arte para revelar a verdade não vista. Este livro mostra que
todos os grandes profetas, filósofos e poetas estão a dizer a mesma
coisa, mas quase ninguém sabe o que é.
Jesus está a dizer algo completamente diferente do que os
Cristãos pensam.
Os livros religiosos não estão só cheios de mitos e contos morais
como muitas pessoas acreditam. A verdade está neles; eles apenas
estão a ser mal interpretados pelas religiões.

GlobalTruthProject.com

A nova interpretação será a melhor coisa que já aconteceu à
religião.
As religiões farão sentido e as pessoas serão capazes de entendê-las
pela primeira vez. Isto fará as religiões muito mais populares do que
alguma vez já foram.
As religiões tradicionais não mudarão; as pessoas é que serão
capazes de ver a verdade nelas.
A religião sem a verdade é como uma lâmpada sem eletricidade. Com
a verdade, as religiões renascerão e haverá uma explosão em
crescimento espiritual. As religiões já não serão baseadas apenas em
fé cega.
Apenas a verdade: A verdade sobre a vida e a morte pode ser
explicada sem qualquer referência à religião e algumas pessoas
podem preferir isso, mas mais de metade da raça humana está
envolvida numa religião. Logo, para ser a explicação absoluta da
verdade, ela tem que incluir a religião, todas as religiões. Este é o
único modo de nos unir a todos.
A ciência sem religião é manca; a religião sem a ciência é cega.
Albert Einstein
Você não tem que ser inteligente para saber a verdade, mas você tem
que ser racional, honesto e tem que saber algumas coisas que não
podiam ser sabidas até agora.
A palavra "apocalipse" significa revelação, não o fim do mundo.
O significado de apocalipse é o oposto do que maior parte das
pessoas pensa. Não significa o fim do mundo; significa a revelação de
segredos escondidos e o começo de um paraíso na Terra. O
Apocalipse está a começar agora.
1
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Muitas coisas são o oposto, a imagem espelhada, do que as pessoas
pensam. Por exemplo, as pessoas pensam que o contexto que rodeia
uma frase é o que revela o significado da frase, e isso é verdade com
livros normais. Com a Bíblia, o oposto é verdade. O contexto esconde
o significado. Você tem que cavar muita pedra antes que possa
encontrar as pepitas de ouro que a rocha contém.
Jesus disse,"Se fizerdes o interior como o exterior, e o exterior
como o interior, então este mundo encontrará a paz."
"Se não tornardes as coisas da mão direita como as da
esquerda, as da mão esquerda como as da direita, as coisas que
estão acima como as de baixo, e as que estão atrás como as que
estão à frente, então não têm conhecimento do reino." Atos de
Pedro XXXVIII
Pedro recebeu as chaves do reino; a citação acima é a chave.
Este livro contém uma interpretação nova e diferente da Bíblia, mas
não é apenas sobre a religião. É sobre a verdade, o tipo de verdade
que você pode verificar. É tudo novo, tudo verdade, e revela as
melhores notícias possíveis. Uma mente aberta é necessária.
Novas e diferentes revelações não são fáceis de aceitar. Não deixe
as coisas com que você discorda impedi-lo de ler mais. Muitas das
coisas com que não concorda ou entenda quando primeiro as lê farão
sentido mais tarde no livro.
As pessoas religiosas são sensíveis em relação a novas revelações.
Este livro não corrige nem substitui o que Jesus disse; ele clarifica,
expande, e interpreta corretamente as suas palavras.
Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar
agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em
toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que
tiver ouvido. Ele vos anunciará o que há de vir. João 16:12-13
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Às vezes as pessoas têm uma crença central que é muito forte.
Quando são apresentadas com provas que se opõem a essa crença,
as novas provas não podem ser aceites. Isso criaria um sentimento
que é extremamente desconfortável chamado dissonância cognitiva.
E porque é tão importante proteger a crença central, elas irão
racionalizar, ignorar e até negar qualquer coisa que não se encaixe
com a crença central. Frantz Fanon
Dissonância Cognitiva - Conheça essas duas palavras. É a inimiga
oculta da humanidade. Ela é a principal razão pelas guerras, crimes e
sofrimento, pois ela impede as pessoas de aprenderem e de se
mudarem. Se estiver pronto para ultrapassar a sua dissonância
cognitiva e aprender a verdade da vida, continue a ler.
Salvar todos: É importante entender que não queremos ferir algo ou
alguém. Nós queremos consertar as coisas que estão corruptas, que
estão doentes e infetadas com tretas/besteira. Nós apenas temos o
remédio, a cura. Nós queremos que todos sejam bem-sucedidos,
especialmente os tipos/caras maus. Nós não somos inimigos de
ninguém; nós queremos fazer amor, não guerra. Quando as pessoas
que estão a viver no mundo predatório, que estão no jogo de ficar rico
e famoso virem a verdade, elas perceberão que elas são as suas
próprias piores inimigas. Elas mudarão, pois é de seu melhor
interesse mudar. Elas mudarão por razões egoístas, o que está bem
desde que vejam a verdade e sigam o caminho para um paraíso na
terra.
A palavra "pecado" significa "falhar a marca." Não tem nada a ver
com quebrar regras morais ou religiosas. A única coisa que você
pode fazer contra Deus/vida é deixar a verdade e a vida de lado, e
quase todos atualmente estão a fazer isso. Deixar a verdade e a vida
de lado é a única maneira de que pode falhar a marca, a única
maneira de pecar.
O pior pecado tem que ser não aprender a verdade da vida enquanto
pode. A verdade e a vida têm que ser Deus, logo as pessoas que
ignoram a verdade ou dão prioridade a outras coisas estão a dizer
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pelas suas ações e desejos que elas não querem conhecer Deus.
Esse tem que ser o maior pecado.
Verdadeiro ou falso?
2
Introdução (3-7)

A interpretação aceite, mas falsa, da Bíblia em poucas palavras é a
seguinte:
Há menos de dez mil anos, um Deus que se parece com um homem
criou a Terra e o resto do universo em seis dias. Ele descansou no
sétimo dia. Depois ele criou um homem e uma mulher (Adão e Eva) e
eles viviam felizes no Jardim de Éden. O problema é que ele também
criou um anjo que se virou contra ele. O anjo, disfarçado de cobra,
convenceu Eva a convencer Adão a comer uma fruta que Deus lhes
disse para não comerem. Adão deu uma mordida, por isso Deus os
expulsou do paraíso e os amaldiçoou e a todos os seus
descendentes, incluindo nós.
Há cerca de quatro mil e quinhentos anos, Deus fartou-se da
humanidade e afogou todas as coisas vivas, exceto uma família e
dois animais de cada espécie animal na Terra (e as plantas?) ao
carregá-los num barco que eles construíram. Eles repovoaram o
planeta, mas a humanidade ainda estava condenada.
No novo testamento da Bíblia, Deus enviou o seu único filho unigénito
(Jesus), que também era Deus, à Terra para fazer um aparecimento e
para mostrar às pessoas o caminho. Depois de fazer milagres e
pregar por três anos, ele encontrou doze pessoas. Ele depois se
sacrificou para o seu pai a fim de nos salvar da maldição que ele pôs
em nós pelo que Adão e Eva fizeram, mas nós ainda estávamos
amaldiçoados.
Deus sacrificou ele próprio para ele próprio para retirar a
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maldição que ele pôs em nós.
Três dias depois, Jesus saiu da sua cova, comeu algo, disse a alguns
seguidores que ele ia para o céu e depois saiu.
Apesar de a Bíblia dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados, de
algum modo nós ainda os temos. A única maneira como podemos
escapar desta maldição (pecado original) é acreditar que a história
acima é verdade e adorar este Deus. Se não o fizermos, passaremos
uma eternidade em chamas.
Metafórica: Algumas pessoas dizem que a Bíblia é metafórica e não
a verdade literal. Elas estariam certas sobre algumas partes da Bíblia,
mas elas não sabem do que ela fala. A Bíblia revela a verdade e faz
todo o sentido quando interpretada corretamente.
No passado, os profetas e videntes da verdade tentavam dizer às
pessoas o que a verdade era, mas as pessoas com quem eles
falavam não os entendiam. Isso resultou na criação de religiões que
escondem a verdade que supostamente deveriam revelar. O que os
profetas disseram foi mal-entendido, distorcido e tornado em mitos.
Jesus disse, "Eu vos digo a verdade quando digo que mesmo
aqueles que seguem os profetas não os entendem, pois eles
falam de coisas do Espírito, que não podem ser compreendidas
pela mente física."
Poucas coisas que os profetas disseram sobreviveram através dos
seus seguidores e ainda revelam a verdade. O problema é que quase
ninguém sabe o que a verdade é. As pessoas acreditam nos mitos e
não vêem a verdade que eles contêm.
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Agora nós podemos saber o que os profetas estavam realmente a
dizer, e devemos aos profetas do passado e a nós mesmos a
correção das interpretações erradas. Pela primeira vez, nós podemos
saber o que eles realmente disseram e o que queriam dizer.
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Este livro é aquela muito atrasada, mas sempre esperada,
interpretação verdadeira.
Maior parte da Bíblia e de outros velhos livros religiosos são as
interpretações, opiniões e os preconceitos de muitas pessoas
diferentes e não inspiradas, não o que Jesus e outros profetas
inspirados na verdade disseram ou quiseram dizer.
O bruto imperador Romano Constantino e o corrupto Concílio de
Niceia que ele controlava criaram a Bíblia oficial. Foi criada para
servir a sua agenda política em 325 D.C. Ela foi criada pelos inimigos
do Cristianismo, pelas pessoas que mataram Jesus e que tentaram
destruir a religião. Biliões de pessoas acreditam num livro criado por
pessoas corruptas. Não foi criada para iluminar as pessoas; foi criada
para controlar as pessoas. Foi aqui que o Cristianismo vendeu a sua
alma. A verdade foi escondida.
Saiba a verdade: Maior parte das más interpretações e distorções do
que um profeta disse nos tempos antigos aconteciam antes de terem
sido escritas. O que eles diziam era passado abaixo por palavras de
uma pessoa à outra. Esta maneira de passar histórias e ditos sempre
os mudará, algumas vezes completamente. Isto é especialmente
verdade com pessoas primitivas nos tempos antigos. Naquela época,
as pessoas não podiam entender a verdade, por isso o que um
profeta dizia era tornado num mito conforme ia sendo passado
abaixo. Mesmo depois das suas declarações terem sido escritas, elas
continuavam a ser mal interpretadas e distorcidas durante as
traduções de uma língua para a outra.
Maior parte do que Jesus disse nem foi escrito na língua que ele
falava.
Os interpretadores da antiguidade não sabiam a verdade. Para
interpretar o que um profeta diz, você tem que saber a verdade. No
passado, quase ninguém podia saber a verdade. Agora quase todos
podem. A humanidade finalmente progrediu o suficiente para vê-la
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claramente.
Jesus disse, "Quem descobrir o sentido correto dessas palavras,
não provará a morte."
Quando as pessoas virem o que Jesus está realmente a dizer, elas
também serão capazes de ver o que todos os outros filósofos,
profetas e poetas iluminados estão realmente a dizer.
2 + 2 = 4: Não é igual a mais nada. A verdade é que só existe uma
verdade. Acreditar que 2 + 2 = 5 ou 6 ou outra coisa qualquer não faz
disso verdade. Existe uma quantidade infinita de respostas erradas,
mas apenas uma resposta verdadeira.
A verdade é o que resiste aos testes da experiência.
Albert Einstein
O teste de mancha de Rorschach é aquela mancha preta que os
psicologistas mostram às pessoas e depois perguntam o que elas
vêem. Todos virão com uma resposta diferente dependendo das suas
diferentes imaginações. A verdade é que é uma mancha; e essa é a
única resposta verdadeira.
Um homem deveria procurar pelo que é, e não pelo que ele
pensa que deveria ser. Albert Einstein
4
Brincar de faz de conta: Eu não brinco de faz de conta na vida real,
mas biliões de pessoas crescidas brincam e dizem que é a verdade.
Eu já não acredito no Pai Natal/Papai Noel e em outros mitos, lendas
e contos de fadas que a evidência conhecida diz não serem verdade.
Denominador comum: A verdade é a única coisa que pode unir
todos os seres humanos. É o que todos temos em comum e isso
nunca mudará. Só existe um céu para todos nós. Todos comem,
respiram, nascem e morrem, etc. A verdade primordial é verdade
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universal; é a mesma para todos, em todo o lado, sempre foi e
sempre será. Nós temos que ver a grande imagem da vida.
Se todos olhassem para a grande imagem da vida, todos veriam
a mesma coisa. Esta simples coisa uniria todos os seres
humanos e viveríamos no paraíso.
A diferença entre saber e não saber é verificar. Nada podia ser
mais simples. Se você se importa com a verdade o suficiente para
verificar o que ela é, saberá a verdade da vida. A triste verdade é que
a maior parte das pessoas não se importa, e a humanidade e o nosso
mundo estão a ser destruídos como resultado. Se você se importa,
agora é a hora de prová-lo.
Razão: Podemos agora usar a nossa habilidade de raciocínio, lógica
dedutiva e extrapolação da evidência conhecida para saber e
entender as coisas que a evidência não revela diretamente, coisas
como a vida após a morte. Progredimos o suficiente para saber e
entender a verdade fundamental da vida. Isso irá nos transformar
juntamente com o nosso mundo.
Erudito: Eu não sou um bom escritor, ou erudito, como sem dúvida
reparou, mas maior parte dos profetas não eram bons escritores ou
eruditos. Este livro não será sofisticado o suficiente para muitos
intelectuais, mas maior parte das pessoas não é intelectual. A
verdade tem que ser explicada de um modo simples, não sofisticado,
ou as crianças e maior parte das pessoas não a entenderia. A
verdade é para todos, não apenas para intelectuais.
Livros devem ser distinguidos pela grandeza de seus temas.
Henry David Thoreau
Para a maior parte, este livro não precisa de notas de rodapé,
porque maior parte do que é dito é original (nunca antes dito) e a
prova é evidente por si mesma.
Jesus disse, “Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas!
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Porque fechais aos homens o reino dos céus; pois nem vós
entrais, nem aos que entrariam permitis entrar."
Os escribas eram os escritores e estudiosos dos tempos antigos. Os
fariseus eram os líderes religiosos. Eles acreditavam num dogma que
os deixava com uma mente fechada.
Maior parte dos estudiosos religiosos e filosóficos não são pessoas
inspiradas. Eles somente tiram as inspirações de outras pessoas e
escrevem sobre elas de uma maneira erudita, bem ilustrada. Todas
as grandes palavras, rodapés e gramática perfeita faziam eles
parecer como as verdadeiras autoridades sobre um assunto. O
oposto é verdade quando se trata de verdade religiosa. Os estudiosos
bíblicos não têm conhecimento do que estão a falar; logo eles foram e
são agora uma força contra a verdade.
Maior parte dos líderes religiosos são bem-intencionados. Eles
seguem a linha e lutam contra qualquer mudança no status quo, mas
ao fazê-lo, eles perpetuam as más interpretações.
5
Os estudiosos são da mente. Profetas e outras pessoas inspiradas
estão a lidar com algo além da mente, o que significa que eles vêem
a vida de um modo completamente diferente. Os estudiosos bíblicos
não são pessoas más, mas eles não vêem o mundo que um profeta
vê.
Jesus disse, "Mostre-me a pedra que os construtores rejeitaram.
Essa pedra é a pedra angular."
Em outras palavras, a verdade rejeitada ou não vista é a verdadeira
verdade.
A grande diferença: Muitas das coisas neste livro soarão familiar. É
assim, pois você já ouviu alguma parte da verdade antes. É o que não
ouviu antes e as pequenas diferenças do que ouviu que farão a
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grande diferença.
Grandes espíritos sempre sofrem oposições por mentes
medíocres.
Albert Einstein
Todas as grandes verdades começam como blasfémias.
George Bernard Shaw
Qualquer um que diga algo diferente dos aceites mitos das religiões é
classificado como um blasfemador. Jesus era um blasfemador no seu
tempo e foi morto por ser um.
Toda a verdade passa por três estágios. Primeiro, é
ridicularizada. Segundo, é violentamente oposta. Terceiro, é
aceita como auto-evidente. Arthur Schopenhauer
Repetição: Se algo é repetido, isso faz uma maior impressão e muda
mais o seu cérebro, mudando mais o seu ambiente interior. Assim,
quanta mais repetição melhor. É por isso que repito algumas coisas
muitas vezes e digo a mesma coisa de modos diferentes. Os
publicitários repetem os seus anúncios televisivos por essa razão.
Como um único passo não faz um caminho sobre a terra,
também um único pensamento não fará um caminho na mente.
Para fazer um caminho físico profundo, caminhamos novamente
e novamente. Para fazer um caminho mental profundo, temos de
pensar mais e mais o tipo de pensamentos que desejamos
dominar as nossas vidas. Henry David Thoreau
Eu lhe estou a dar do mesmo modo que foi dado a mim. A
verdade primordial é como a combinação para um cadeado; tem que
ser de certa ordem e precisa de toda ela para abrir o portão de vida
verdadeira.
Vida verdadeira revela a verdade.
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A verdade é como ela parece que é; o problema é que as pessoas
não a conseguem ver claramente.
Jesus disse, "Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a
hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei
abertamente a respeito de Deus."
Jesus disse, "Aquele que beber da minha boca se tornará como
eu, e eu me tornarei ele, e as coisas ocultas serão reveladas a
ele."
Coisas ocultas: A seguir são as interpretações corretas e as coisas
ocultas:
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Jesus disse, "Eu vim para que tenham vida e a tenham em
abundância."
Vida abundante: Você tem um pequeno gosto dela quando vê uma
linda nascente, um pôr-do-sol, quando se diverte numa montanharussa, o primeiro beijo, etc. Momentos auge na sua vida sabem bem,
pois você recebe uma maior percentagem do que cada momento da
vida na verdade contém.
Vida abundante = Vida verdadeira
Verdadeira religião é viver realmente.
Albert Einstein
As pessoas no passado não sabiam o que Jesus quis dizer por "vida
abundante", por isso elas mudaram o seu significado literal e o
interpretaram para significar "uma vida de abundância". Muitos
sacerdotes usam isso para justificar as suas riquezas e a sua
abundância de possessões. Interpretações erradas guiam as pessoas
na direção errada.
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A sua mente é a guardiã da vida. Algumas vezes ela deixa um pouco
de vida entrar, mas na maior parte do tempo não. Você só pode ver a
verdade quando ela deixa toda a vida entrar.

A figura 1 mostra como a humanidade atualmente vê a vida. A figura
2 mostra vida verdadeira.
As setas representam a vida vindo a si de todas as direções. As
linhas a tracejado mostram como a sua mente bloqueia maior parte
da vida a vir a si. Sem a mente a bloquear a vida, você recebe toda a
vida, vida abundante, e reflete-a toda de volta.
Halo: É por isso que os santos e profetas nas pinturas são mostrados
com um halo/auréola. Ele ilustra a radiação deles; eles radiavam vida
como mostrado na figura 2 do desenho.
Ver as Cataratas do Niágara ou o Grand Canyon pela primeira vez é
um momento auge para maior parte das pessoas. Por que lhe faz
sentir tão vivo? Nada realmente acontece a si. Por que não se sente
tão bem na segunda vez que o vê? A razão é que a sua mente se
abre quando algo é novo ou especial.
Não é o que você olha o que importa, é o que você vê.
Henry David Thoreau
A verdade é que todo o momento da vida é especial, e você pode
GlobalTruthProject.com

estar completamente aberto à vida o tempo todo. Você tem que ver a
verdade para ver a vida verdadeira. Esta é a verdade...
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A Verdade Primordial (8-30)

A Bíblia diz: "O presente de Deus é vida eterna."
Imortalidade: "É impossível estar consciente de estar inconsciente."
Você está a ler este livro, por isso você está consciente (vivo). Isso
significa que você sempre esteve consciente e sempre estará, pois
não é possível você estar consciente de estar morto (inconsciente).
Você não pode estar ciente de não estar ciente, você não pode estar
consciente de estar inconsciente. Você pode estar menos consciente
(dormir/coma), mas não completamente inconsciente, pois o tempo
ficaria parado para si. Um bilião de anos poderiam passar e você não
saberia. Você não pode estar consciente de qualquer lapso na vida;
ela é contínua e interminável a partir do seu ponto de vista. Você é
imortal, pois é impossível você não ser.
Não é tomada a consciência do lapso de tempo após uma pessoa
ficar inconsciente na morte. (Ecl. 9:5; Sal. 146:4)
Já experienciou algo mais do que a vida? Você não experienciou,
pois não pode experienciar outra coisa além da vida; tudo o que você
experiencia é vida. Energia não pode ser criada ou destruída, e
consciência não pode ser criada ou destruída pela mesma razão. Ela
muda de forma. Você não pode transformar algo em nada. Se está
consciente da vida agora, você é algo. O seu corpo é apenas um
recipiente mortal para a sua consciência imortal.
A lógica dedutiva acima revela que nós não somos os nossos corpos.
Nós sabemos que os nossos corpos morrem, e sabemos que a
consciência não pode, logo a nossa consciência (o que somos) não
pode ser o nosso corpo. A Bíblia chama-lhe de nosso espírito ou
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alma.
Você morrerá fisicamente, mas nascerá novamente: nascer acontece
ou você não estaria aqui agora. Você nasceu nesta vida. É o que
sabemos por certo para todas as coisas vivas. Não existe evidência
de que algo mais aconteça.
Por que pensaríamos que algo mais acontece ou pode acontecer? As
pessoas estão a brincar de faz de conta. Nós estamos a lidar com o
tempo e espaço que nunca acaba. Se nós nascemos uma vez,
acontecerá de novo; as coisas se repetem na natureza. A única
questão é onde, quando e o que você renascerá como, e nós
podemos saber isso também.
Consciência: As pessoas estão a tentar entender o universo
independentemente da consciência, mas ela é o fator mais importante
na equação. A física esteve morta desde Einstein. A física está a
tentar unificar o muito grande com o muito pequeno, a forte força
atómica com a fraca força da gravidade, e está presa em teorias de
cordas e especulações de outras dimensões.
Mesmo se as pessoas que estão envolvidas na ciência física
pudessem entender o universo independentemente da vida, não
importaria, pois não mudará a humanidade, e essa é a única coisa
que fará uma verdadeira diferença.
8
O modo como o universo se relaciona com a vida consciente
pode ser entendido agora. É a verdade primordial, a verdade que
transformará a humanidade e o mundo.
As pessoas estão a gastar biliões de dólares em física teórica e não
mudará nada de modo fundamental para a humanidade. Eles têm
altas esperanças de um acelerador de partículas de custo
multibilionário. Eles podem aprender algo, mas não mudará a
humanidade. A vida tem que estar na equação para se saber a
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verdade primordial.
Os animais estão conscientes (vivos) com ou sem uma mente
pensativa e racional.
Muitas pessoas acham que os seres humanos são o único animal que
está consciente. Um cão ou gato está consciente? Onde é que se
define o limite? Um pássaro está consciente? A verdade é que toda a
vida animal está consciente e viva como nós. A única coisa que torna
os humanos diferentes dos outros animais é que nós temos uma
mente que pode pensar e raciocinar. Nós podemos saber a verdade,
e aqueles que sabem se ascenderão dos animais.
Design inteligente e evolução; ambos aconteceram.
A nossa verdadeira história: A evidência diz que nós seres
humanos (Homo Sapiens) evoluímos de outros animais. Existe muita
pouca diferença física entre nós e outros animais. Nós temos sangue,
ossos, corações, cérebros, pele e DNA em comum. Nós nos
comportávamos como eles até recentemente, e algumas pessoas
ainda se comportam.
Além da evidência que temos estado a desenterrar em todo o mundo,
o nosso novo entendimento do código genético nos permite ver de
onde cada animal veio e onde está agora na escada evolucionária.
Não existe elo perdido agora.
Coroa da criação: A evolução já não é apenas uma teoria; foi
provada verdadeira além de qualquer sombra de dúvida. O problema
é que mesmo as pessoas que sabem que a evolução é verdadeira
tendem a desassociar-se do processo. Elas acreditam que de algum
modo pularam todos os tipos de forma de vida animal inferior e
começaram como a "coroa da criação" no topo da nossa escada
evolucionária. A evidência diz que evoluímos conforme a vida evoluiu.
Em outras palavras, você foi um micróbio, um inseto, um peixe,
um dinossauro, um macaco... Você teve que ser animais inferiores
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para ser um humano agora, como teve que ser um bebé para ser um
adulto agora.
Alguém tem que ser todos os outros tipos de animais. Uma
consciência (espírito) está nos outros animais. Os outros
animais estão tão vivos como você e você sabe.
A teoria do "só se vive uma vez": Muitas pessoas dizem que não
acreditam na reencarnação; elas acreditam que quando você morrer,
você está morto. E os peixes, ostras, cavalos, ursos, moscas? As
pessoas que dizem que só se vive uma vez estão a dizer que
algumas almas só têm a oportunidade de viver a vida como uma
minhoca e pronto, acaba por aí por toda a eternidade.
Outros acreditam que se é julgado por um deus depois de morrer. A
minhoca é julgada?
É tempo de ver e aceitar a verdade que a evidência suporta.
Não adianta de nada negar a verdade; ela não vai embora. A verdade
é a verdade. Quando existe evidência esmagadora de que algo
aconteceu ou não aconteceu, é a verdade além de qualquer sombra
de dúvida para pessoas honestas e racionais.
A verdade não terá deuses perante ela.
Friedrich Nietzsche
Se os nossos tribunais de justiça ignorassem a evidência do modo
que as religiões o fazem, nós ainda estaríamos a viver numa selva.
Se os médicos e hospitais o fizessem, nós não iríamos ao hospital.
A evidência = a verdade. As religiões dizem que a verdade é o
caminho, mas ignoram-na.
9
Nós acusamos as pessoas de crimes, as condenamos a prisão
perpétua e até as executamos com base na evidência. Nós
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reconhecemos que a evidência revela a verdade em todas as áreas
exceto na religião. O apocalipse mudará isso.
É a verdade que faz as leis e a medicina funcionarem. Para as
religiões funcionarem da maneira que prometem, elas também
têm que ser baseadas na verdade. É a razão pelo qual Jesus usa
a palavra "verdade" mais do que qualquer outra palavra.
Jesus disse, "Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a
fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade
ouça a minha voz." João 18:37
A Bíblia diz que a religião deve ser fundada em uma pedra/rocha.
É uma metáfora que significa que as religiões devem ser
fundadas na verdade, porque é sólida como uma rocha.
Justo: Por que é que outro alguém teve que ser todos esses animais
e nós não? Por que apareceríamos só agora na Terra, no topo,
quando a vida está boa? Você realmente acha que outro alguém teve
que viver por todos os tempos difíceis do passado para que
pudéssemos aparecer agora e desfrutar os frutos do final? Isso faz
sentido?
Arrogância: Se você acredita no que a Bíblia diz, não pode acreditar
que só aparecemos agora. A Bíblia diz que Deus é justo, por isso ou
o passado não aconteceu, ou nós evoluímos. Ela também diz para
não ser arrogante, que o orgulho vem antes da queda, e que acreditar
que estamos separados do resto da criação é pura arrogância.
É tempo de ver e aceitar a verdade que a evidência suporta.
Nós viemos de um longo, muito longo caminho, mas ainda temos
mais um pouco que percorrer. O próximo e último passo da nossa
evolução é aprender e aceitar a verdade da vida, e isto inclui
reconhecer o nosso verdadeiro passado. Jesus disse, "A verdade
vos libertará."
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A verdade primordial nos liberta do mundo animal de que todos
evoluímos.
"Para toda a ação, existe uma igual e oposta reação." FAB = -FBA
O equilíbrio das coisas físicas: Existem dois lados para cada
moeda e dois lados para tudo físico, pois um lado cria o outro. É o
mesmo com tudo que acontece. Nascimento - morte, velho - novo,
grande - pequeno, forte - fraco, começar - parar, superior - inferior,
rico - pobre, começo - fim, rápido - devagar, quente - frio, dor - prazer,
ganhar - perder, dia - noite, cheio - vazio, dentro - fora, sucesso fracasso, unido - dividido, dar - receber, criação - destruição, ligado desligado, positivo - negativo, etc.
O universo físico são forças positivas e negativas a moverem-se
em equilíbrio.
Tudo físico (matéria/energia) vai e volta em círculos equilibrados,
ciclos, ou o equivalente. Mesmo a luz e outras formas de energia que
parecem ir para fora em linha reta movem-se para cima e para baixo
em ondas equilibradas.
O universo físico tem que se movimentar em equilíbrio perfeito
para existir.
Sorte: Boa e má sorte é o equilíbrio em ação e o modo como o
equilíbrio mais afeta as nossas vidas. A sorte é manifestada em
muitos níveis. Existe a sorte do dia-a-dia, desde pequenas coisas,
como arranjar um bom lugar de estacionamento ou um mau, para
grandes coisas, como ganhar a lotaria ou descobrir que tem cancro
terminal.
O que vai volta. Todos têm o seu turno.
10
Depois existe sorte a longo prazo. Você é sortudo se nascer com boa
aparência, dinheiro, saúde, talento e inteligência. A maior parte das
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pessoas está entre os extremos, mas não importa, pois somos
imortais. Tudo irá se equilibrar com o tempo. Sorte vai e volta; toda a
gente terá iguais quantidades de má e boa sorte.
O que vai volta.
O misturador eterno: O equilíbrio é o resultado de tudo estar a
mexer-se aleatoriamente. Exemplo: se pegar uma jarra cheia de
grãos de areia pretos e brancos, e a balançar/agitar, eles ficarão
cinzentos e ficarão misturados perfeitamente, e independentemente
de quanto tempo abanar a jarra, os grãos brancos e pretos de areia
sempre ficarão uniformemente misturados. O tempo e movimento ao
acaso sempre criarão um equilíbrio perfeito de todas as coisas físicas.
É certo como a noite e o dia, e a razão pelo qual temos uma noite e
um dia.
É por isso que em Quatro de Julho 162 pessoas serão mortas em
acidentes de automóveis, e em cada Quatro de Julho, quase o
mesmo número de pessoas são mortas. Uma média de doze
acidentes acontece a cada minuto; cerca de seis mil adolescentes
são mortos em acidentes automóveis todos os anos nos Estados
Unidos. Se jogar uma moeda mil vezes, ela virá cara na metade das
vezes e coroa na outra metade. A probabilidade de eventos ao acaso
é previsível; é por isso que Las Vegas sempre faz lucro em apostas
ano após ano. Você pode ver a verdade se olhar para a grande
imagem das coisas. Verá que eventos aleatórios são previsíveis
devido à força do equilíbrio.
As boas notícias são que todos os seus sonhos vão se tornar
realidade. As más notícias é que todos os seus pesadelos
também, se não aprender a verdade da vida.
A morte é o grande equalizador: Se nasceu com vantagens, poderá
ter mais bons momentos do que maus na sua vida, mas quando
morrer, renascerá com desvantagens e terá mais maus momentos
que bons momentos e vice-versa. A longo prazo, ninguém tem nada
melhor ou pior que outra pessoa qualquer, porque a vida irá sempre
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se equilibrar eventualmente. É a natureza conhecida do universo de
que fazemos parte, do universo que podemos ver. Os livros religiosos
dizem que a vida é justa e é a verdade.
Os evolucionistas não vêem a inteligência por detrás da vida, a
influência espiritual.
Religiões orientais: Você pode pensar que estou a falar de algo que
se parece com o Budismo ou Hinduísmo. Partes da verdade são
encontradas em todas as religiões, incluindo no Budismo e noutras
religiões orientais, mas elas também foram distorcidas, mal
interpretadas e mal entendidas como a Bíblia foi. As religiões e
filosofias orientais não são melhores do que as religiões e filosofias
ocidentais a revelar a verdade primordial. A verdade nelas também
não foi vista pela humanidade, mas será vista agora por aqueles que
estão prontos para vê-la.
Pois Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a sua
chuva sobre justos e injustos igualmente. Mateus 5:45
Consequências: As pessoas podem pensar, se tudo é equilibrado
então não importa o que faça. Isso é verdade, se quiser continuar a
viver na selvagem dimensão animal. Se quiser evoluir além da
dimensão animal, para uma dimensão onde não existe medo, dor ou
morte, você tem que aprender e espalhar a verdade da vida. Tem que
viver como um ser espiritual iluminado. Se viver como um animal,
continuará a ser um.
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A verdade não terá deuses perante ela. A crença na verdade
começa com a dúvida de todas as verdades em que se
acreditava anteriormente.
Friedrich Nietzsche
Muitos Cristãos querem acreditar tão perdidamente que ignorarão
evidências científicas, razão, senso comum e o seu bom juízo. As
religiões perverteram o significado da palavra "verdade." A definição
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de verdade dada pelo dicionário "The Websters dictionary" diz o que a
palavra significa:
verdade: estar de acordo com factos ou a realidade
Muitas das coisas que pessoas religiosas dizem acreditar não estão
de acordo com factos ou a realidade. Essas coisas são mitos,
superstições, esperança, não a verdade. Dizer que é verdade, é
mentira. Eles estão a quebrar um dos dez mandamentos ao serem
hipócritas desonestos. Eles são enganadores a fazer o trabalho de
Satanás. Isso precisa de mudar. Verdadeiro ou falso?
Eles pensam que estão a fazer a vontade do seu Deus, quando na
verdade, eles estão a fazer a vontade do inimigo do seu Deus,
Satanás, que é definido na Bíblia como o grande enganador, o rei de
todas as mentiras.
Um enganador é definido na Bíblia como o Diabo, Satanás.
Jesus disse que veio para revelar a verdade. Logo, para ser um
verdadeiro Cristão (seguidor de Cristo), você tem que saber e contar
a verdade.
Se a dor extrema e a morte não fossem reais, a verdadeira
verdade não importaria, mas elas são reais e não podem ser
ultrapassadas sem a verdadeira verdade.
Você vai morrer! Talvez hoje. Este livro o prepara para isso.
A verdade é absolutamente necessária: As grandes religiões do
mundo têm estado com a humanidade por um longo tempo. Elas não
transformaram a humanidade ou o mundo como elas supostamente
tinham que fazer e como prometeram. As pessoas precisam de ver a
verdade não vista nelas para elas fazerem o que foram intencionadas
fazer. Não existe outro jeito.
Jesus disse, "As pessoas me honram com seus lábios, mas seus
corações estão longe de mim. Eles adoram-me em vão, a ensinar
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os preceitos e princípios dos homens."
Os seguidores das religiões orientais estão a fazer a mesma coisa
que os seguidores das religiões ocidentais estão a fazer. Eles
acreditam nos mitos, rituais e tradições, e estão cegos para a verdade
que as religiões contêm. Partes da verdade primordial estão em todas
elas.
Cristianismo: Este livro se foca maioritariamente na verdade não
vista das religiões ocidentais, primariamente o Cristianismo, mas
quando for capaz de ver a verdade no Cristianismo, será capaz de vêla em todas as religiões e em todo o lugar na vida. A verdade está no
núcleo de muitos mitos e lendas, especialmente quando se trata de
mitos religiosos.
Apenas o ocidente tem poder suficiente: Os EUA e maior parte do
mundo ocidental é Cristão, por isso a verdade tem que ser vista no
Cristianismo antes que o mundo possa mudar.
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*Christianity - Cristianismo
Maior parte do mundo acredita numa religião e o Cristianismo é a
maior de todas. Como o Cristianismo está no mundo ocidental, ele
tem mais riqueza e poder. É por isso que este livro se foca no
Cristianismo. A verdade tem que ser vista no Cristianismo, ou não há
esperança para a raça humana.
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O óbvio é aquilo que nunca é visto até que alguém o manifeste
com simplicidade. Kahlil Gibran
Jesus disse: "Aquilo que está oculto aos sábios e instruídos foi
revelado aos de mente aberta."
Muitas pessoas educadas/instruídas não têm mentes abertas, e
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por isso eles não conseguem ver a verdade tão facilmente como
pessoas que têm menos educação, mas têm mente mais aberta.
A única coisa que interfere com meu aprendizado é a minha
educação. Albert Einstein
A verdade sobre a vida é na verdade muito simples; só é difícil de ver
pela primeira vez.
Quando a solução é simples, Deus está a responder.
Albert Einstein
Vida: Tudo se resume a como você se sente de momento a
momento, com que frequência você se sente bem e com que
frequência você se sente mal, e será equilibrado como tudo físico. O
seu infinito passado foi equilibrado e o seu infinito futuro será
equilibrado também, a não ser que você se transforme de um ser
físico para um ser espiritual. Para se mudar para um ser espiritual,
você só precisa de saber a verdade, o que muda o seu ponto de vista
e a sua perspectiva sobre a vida para que você possa começar a
vivê-la como um ser espiritual.
Sabe-lo para fazê-lo: A nossa vida não precisa de ser cinquentacinquenta como o mundo físico, porque o nosso eu espiritual, o nosso
eu imortal, não é físico e não precisa de ser equilibrado para existir. O
nosso ambiente físico não pode mudar fundamentalmente, mas nós
podemos. Você só precisa de sabe-lo para fazê-lo.
Nada vai fazer uma grande diferença na sua vida exceto separar-se
do mundo físico equilibrado. Isso pode e vai mudar tudo.
Você se separa do equilíbrio da vida física vendo a verdade.
Nós só queremos o positivo sem o negativo. É tão óbvio; não
existe outro objetivo qualquer que possa fazer qualquer
diferença.
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A verdade lhe revela que você não precisa de experienciar o mau
para ter o bom. O mau ainda vai acontecer, mas vai vê-lo de modo
diferente. O espírito é a única coisa no universo que não precisa de
ser equilibrado. O conhecimento do equilíbrio muda a sua vida. O
conhecimento o caminha para a sua transição para um ser espiritual.
Consequências: Saber o equilíbrio não retira todas as
consequências do comportamento. O oposto é verdade; agora você
é responsável.
Jesus disse, "Se de dois fizerdes um, então vos fareis Filhos do
Homem."
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Bom/mau: Uma das maneiras de fazer os dois um é deste modo:
você pega os dois lados da vida, os bons e os maus, e os vê como
algo único. Você faz isso ao entender o que a força do equilíbrio
significa. Significa que todos os maus momentos passarão e serão
compensados por uma igual quantidade de bons momentos. Também
significa que todos os bons momentos passarão e serão pagos com
uma igual quantidade de maus momentos.
Quando você souber a verdade, você desfrutará os bons momentos e
ainda evitará maus momentos quando puder, mas quando não puder,
o conhecimento do equilíbrio o ajuda a passar por maus momentos.
Ajuda-o porque você sabe que quanto pior, melhor será; faz de maus
momentos quase desfrutáveis. Mais importante, ele centra a sua
perspectiva da vida. Você vê ambos lados da vida, vida plena.
Vida plena = Vida Sagrada.
O conhecimento do equilíbrio tira as suas razões para ficar zangado,
triste, de ter ódio, preocupações, inveja, desilusões, ele tira todas as
emoções e sentimentos negativos.
A mente começa a desaparecer e vida verdadeira começa a
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aparecer.
Conforme a mente vai ficando menor, a sua vida vai ficando maior. À
medida que a mente diminui, a sua vida se expande. Quando a mente
desaparecer completamente, a sua percepção da vida se torna clara.
Eventualmente, você só vai pensar quando precisar, o que não vai
ser muito frequente. Você vai começar a viver no presente, o eterno
AGORA.
Deus é uma metáfora para aquilo que transcende todos os níveis
de pensamento intelectual. É assim tão simples. Joseph
Campbell
Quanto mais você vive no presente, mais realizadora a vida se torna.
O tempo passará mais lentamente. Você verá a magia e a maravilha
da vida que via quando era criança e a experienciará sem a
ignorância e todos os sentimentos negativos de infância.
Jesus disse que tem que ver a vida como uma criança para
entrar no céu.
Tempo de criança: O tempo é sujeito à percepção, e essa é a razão
pelo qual ele se movimenta lentamente para as crianças. Lembra-se
quanto tempo o Verão costumava durar? O Verão na verdade dura
mais tempo da perspectiva de uma criança. Quanto mais consciente
você está, mais lentamente o tempo passa, pois cada momento
contém mais vida. Quanto mais velho você fica, mais forte a mente
fica, menos vida recebe e mais rápido o tempo passa a partir da sua
perspectiva e experiência. Uma criança recebe mais vida, pois a sua
mente não tomou controlo completo da vida dela ainda. O mundo que
você via como criança anda está aqui; você é que já não o consegue
ver mais. O mundo não mudou; você mudou. Você se tornou menos
consciente. As crianças ainda o vêem. É revelado a bebés.
Você vive mais do nascimento aos dez anos do que dos dez aos
cem.
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Quando você souber a verdade, você ficará mais consciente de novo
e verá a vida como via naquela época. Em breve, você será capaz de
ver a vida melhor do que uma criança ou de como qualquer outro
animal já alguma vez a viu. Você verá o mundo real, um mundo
encantado.
A Bíblia diz, "Uma criança mostrará o caminho." Todas as
crianças mostram o caminho.
A famosa frase de Descartes, "Eu penso logo sou", está errada. O
oposto é verdade. Você está mais consciente, mais ciente da vida,
mais vivo, e mais o seu verdadeiro Eu quando não está a pensar.
Quando você está a pensar, você é a sua mente. Quando não está a
pensar, você é o seu eu espiritual, o seu eu imortal, o seu eu real, o
seu verdadeiro Eu.
Maior parte das pessoas não está ciente do facto de que têm dois
diferentes Eu. Você tem uma mente e espírito, e apesar de
parecerem uma coisa única, eles são separados. A maneira de
perceber que isto é verdade é perceber que algo tem que estar a
ouvir os pensamentos criados pela sua mente.
O que é que ouve os seus pensamentos?
Os seus dois Eu: Existe a parte de si que pensa e a parte de si que
ouve os pensamentos. A parte que pensa é a sua mente; a parte que
ouve os seus pensamentos é o seu Eu espiritual. Você na verdade
não ouve os pensamentos pelos seus ouvidos, pois a sua mente já
está dentro da sua cabeça. O que se quer dizer é que o seu Eu
espiritual recebe as coisas que a mente cria numa maneira
semelhante de ouvi-las.
Confira: Apenas se pergunte, o que é que está a ouvir os
pensamentos que está a pensar agora mesmo? É o seu Eu
espiritual, a mesmo coisa que recebe toda a vida. O que é que
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ouve a sua voz quando fala?
O que é que recebe toda a vida? O seu Eu espiritual é representado
pelo círculo de dentro mostrado nas figuras. Para conhecer o seu
verdadeiro Eu, o seu imortal, espiritual Eu, a mente animal tem que
ser vencida.
Você tem que conhecer vida verdadeira para conhecer o seu
verdadeiro Eu.
Como mostrado no desenho, a humanidade está atualmente a viver
como o seu Eu-mental e como resultado não conhece o seu Euespiritual. "Conhece a ti mesmo" como Sócrates disse.
Jesus disse, "Aquele que se encontrar a si mesmo é superior ao
mundo."
Perspectiva e percepção: O mesmo mundo é visto de modo
diferente por um sapo e por um gato, por um gato e um cão, um cão e
um humano, uma criança e um adulto, uma mulher e um homem.
Você vê algo completamente diferente do que Jesus via.
Nós não vemos as coisas da maneira que elas são; nós as
vemos da maneira que somos.
As pessoas vêem e experienciam a vida pela sua própria mente e
sentidos, pela sua única perspectiva e nível de consciência. Jesus via
o mundo de modo diferente do que maior parte das pessoas o vê
agora, pois ele via vida verdadeira, vida divina.
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O mundo físico nunca mudará; não pode mudar e existir, mas a
maneira como o percebe/vê pode. Este é o segredo de ficar realizado
e feliz o tempo todo. Perspectiva e percepção determinam o quão
claramente e verdadeiramente você vê a vida, e o quão realizadora
ou não a vida é para si. A verdade permite ver a vida claramente.
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Não é o que você olha o que importa, é o que você vê.
Henry David Thoreau
Todos os animais além do homem estão mais realizados, pois eles
têm menos mente a bloquear a vida, mas estão presos com a
perspectiva e percepção com que nasceram. Nós podemos melhorar
grandemente a nossa perspectiva e percepção ao aprender a
verdade.
Todos os problemas que temos são originados pelo facto das
pessoas não saberem a verdade primordial.
Descontente: As pessoas olham a seu redor e pensam; por que
existem tantas pessoas que estão descontentes? Nós progredimos
tanto, mas mesmo assim as pessoas ainda estão descontentes. Por
que é que este não é o maravilhoso mundo que poderia ser? Mudar o
mundo não nos muda a nós.
Não importa o quanto progredimos materialmente; não vai mudar
nada. Só aprender e ver a verdade nos vai mudar, logo, mudar tudo.
A verdade transforma um homem mortal em um divino ser
espiritual imortal.
Ela faz isso ao lhe mostrar o que você verdadeiramente é, e isso
muda tudo. A verdade faz a mesma coisa ao modo como vemos a
vida, e pela mesma razão. Ela lhe mostra a vida claramente; ela lhe
mostra vida verdadeira pela primeira vez.
Vida verdadeira é perfeita: Você pode ver e experienciar uma vida
perfeita, pois essa é a maneira que a vida realmente é. São só as
nossas mentes imperfeitas que estão a estragá-la.
É difícil acreditar a partir da sua perspectiva e nível de consciência,
mas é verdade. É a sua própria mente que torna a vida imperfeita. O
universo tem que ser perfeito para existir. O universo se
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desmoronaria e não existiria por muito tempo se não fosse perfeito.
Você não tem que acreditar; você pode sabe-lo.
O Presente: É interessante que o "AGORA" é chamado de "o
presente". O presente é a prenda absoluta; é a prenda de vida e de
verdade. É lhe dado o presente a cada segundo e você vai recebê-lo
para sempre. Deus lhe está a dar o presente; aceite-o. O presente é
a única coisa que existe, a única coisa sobre o qual você tem
consciência. A sua vida é uma série de presentes a moverem-se
através do tempo. O futuro não existe até que se torne o presente.
A vida é um presente perpétuo.
A criação está a acontecer agora: O seu corpo, mente e o mundo
ao redor estão a ser criados de microssegundo a microssegundo. As
coisas podem parecer o mesmo, mas elas não estão; tudo está a ser
mudado e recriado constantemente. Deus/vida/natureza está a criar a
nossa vida e o nosso mundo de momento a momento. A vida e tudo
nela são sempre novos.
16
A Bíblia diz, "Eis que faço novas todas as coisas."
Muitos profetas disseram que tem que desfrutar a jornada e ser
realizado pela jornada. É porque a jornada é o destino. Os destinos
são sempre o fim de uma jornada e o começo de outra. A Vida é uma
interminável jornada e um interminável destino. É um círculo
interminável. Um ser espiritual vive no centro do círculo da vida ao vêla toda.
Quando você se torna consciente da criação, você se torna
consciente do criador.
Se você não pode estar realizado pelo presente, você está em
apuros, pois não existe mais nada. O presente é a sua vida, toda
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ela. Maior parte das pessoas pensa que não é jovem o suficiente,
belo o suficiente, magro o suficiente, rico o suficiente, etc.
O presente tem que ser o nosso objetivo, pois é a única coisa
que existe.
Maior parte das pessoas está em verdadeiros apuros, pois não
sabem a verdade, e como resultado perdem maior parte da sua vida.
Elas vivem no extremo do círculo e vão em círculos para sempre,
perdidas nas ilusões das suas mentes.
Relva mais verde: O conceito de passado e de futuro e uma visão
distorcida do presente mantêm as pessoas a correrem atrás da relva
mais verde no outro lado da cerca. Elas perdem o presente no
processo.
Correr atrás do horizonte: É como correr atrás do horizonte; quanto
mais rápido você vai, mais rápido ele se afasta de si. Um dia você
percebe que você está nele. A coisa que você estava a correr atrás é
onde você está e onde você sempre estará.
Esteja onde está: Todos os lugares em que você já esteve, todos os
lugares em que já viveu e ficou, as casas, hotéis, motéis, resorts,
comércios, alguém está lá agora mesmo. Alguém está em cada rua e
auto-estrada, em cada rio, montanha e lago. Alguém está a olhar para
a Estátua da Liberdade agora mesmo. As pessoas estão a comer em
todos os restaurantes. As pessoas estão a viajar de barco, avião,
carros, camiões, auto-carro/ônibus agora mesmo. As pessoas estão a
ter relações sexuais. As pessoas estão a lutar e estão a ser
assassinadas. As pessoas estão em todo o lugar que vão, a fazer
tudo o que podem neste momento. Estar em um lugar, a fazer uma
coisa, significa que está a perder todos os outros lugares e todas as
outras coisas. É tolo pensar que está a perder qualquer coisa. Fazer
uma coisa é perder a outra. A única maneira de perder algo é perder
o presente. Esta compreensão é importante, pois um grande
problema é que as pessoas querem estar em algum lugar além do
lugar em que estão, a fazer algo além do que estão a fazer, o que é
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impossível.
Logo, é tolo pensar que está a perder algo ou que quer estar em outro
lugar exceto no lugar em que está, não importando onde está ou o
que está a fazer. O que vai volta. Como John Lennon disse na canção
Instant Karma, "Por que é você está ai, quando está em todo o lugar,
prestes a receber a sua parte."
Tudo o que as pessoas querem está no presente, mas elas não o
sabem, pois nunca o abriram. Quase ninguém sabe o que o
presente verdadeiramente é.
17
A grande provocação: A sua mente se abrirá de tempo a tempo
para lhe dar um sabor de vida verdadeira e depois a tirará. Ela
anexará os momentos em que está aberta a coisas que são difíceis
de fazer como coisas que custam muito dinheiro, coisas que são
difíceis ou perigosas, ou coisas que a mente considera serem novas
ou especiais. A sua mente lhe faz pagar pela vida de uma maneira ou
outra e nunca o deixará ter vida verdadeira de graça.
A verdade é realização completa, é sempre de graça e sempre
disponível.
Realizado: É a maneira que nos sentimos quando estamos
completamente abertos à vida; nós nos tornamos realizados/plenos
de vida. Estar pleno de vida lhe faz sentir da maneira que se quer
sentir o tempo todo. É felicidade verdadeira.
Os médicos dizem que você se sente bem ou feliz devido à liberação
de químicos no seu cérebro que lhe fazem sentir bem. Isso é
verdade; químicos como endorfinas, adrenalina, serotonina e
dopamina fazem-lhe sentir bem, mas eles fazem isso ao lhe
permitirem sentir um pouco de vida verdadeira.
Como todas as drogas, o efeito é temporário e tem um equilíbrio
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negativo. A verdade primordial não é temporária e não tem lado
negativo. Nenhuma droga é necessária.
A vida é como luz: A luz contém todas as cores do arco-íris, mas
nós só a vemos como branco. A vida contém tudo o que você pode
sentir em cada momento, mas a sua mente só lhe deixa sentir certas
coisas e apenas quando certas coisas acontecem.
Quando vir toda a vida junta, é como ver todas as cores juntas. Como
todas as cores vistas juntas criam algo completamente diferente (luz
branca), toda a vida recebida cria algo completamente diferente e
inesperado.
Se você misturar as três cores primárias, azul, amarelo e vermelho,
você não recebe branco, mas você o recebe quando vem em forma
de luz. É o mesmo com as partes da vida. Seria de pensar que se as
recebesse todas de uma vez seria uma sobrecarga sensorial, mas o
oposto acontece. Você recebe a experiência mais pura e clara
possível.
Os seus 5 sentidos são mais do que uma soma das suas partes.
Juntos, completamente abertos, eles abrem a porta para um
novo mundo não visto; eles revelam vida verdadeira.
A mente não pode criar a vida; ela só pode manipular o que já existe.
Veja a luz: Quando a mente está fora do caminho e você pode
receber toda a vida, isso se manifesta como a alegria absoluta. É
alegria divina, e é para além de qualquer prazer mortal possível.
Quando você sabe a verdade, você vê a luz como a Bíblia diz; você
vê vida verdadeira. É muito mais do que alegria; a melhor palavra
para descrevê-la é felicidade.
Você não vai pelos lugares a sorrir e a rir o tempo todo. Você não
parece ser muito diferente para as outras pessoas, mas você vê
tudo de modo diferente.
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Quando você sabe a verdade, você vive num estado constante
de encanto.
Nesta dimensão animal, dor física e prazer vão e vêm, mas pode
estar sempre pleno de vida (realizado) uma vez que souber a
verdade, pois sabe que tudo é Deus.
Jesus disse, "Eu vim para que vocês sejam preenchidos com
toda a plenitude de Deus."
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Liberdade: Se anexar a sua realização a coisas que acontecem no
seu ambiente, você estará à mercê de um ambiente que está em
constante mudança. Só terá o sabor de vida verdadeira quando as
coisas forem de acordo com o que você quer, quando vencer ou
ganhar o que quer.
As pessoas espirituais estão realizadas mesmo quando perdem. Se
não anexar realização ao que acontece no seu ambiente pode estar
realizado o tempo todo.
É mental e você pode controlar o seu eu-mental, mas não pode
controlar o seu ambiente. Liberdade verdadeira é ser capaz de estar
realizado independentemente do que aconteça no ambiente. Quase
ninguém na Terra está livre agora.
Não é o que você olha o que importa; é o que você vê.
Henry David Thoreau
Gratificação instantânea: Por que pôr requerimentos em se sentir
bem? Vida verdadeira nos está a ser dada o tempo todo; só a temos
que deixar entrar o tempo todo.
É gratificação instantânea e completa que não custa nada.
O segredo: Maior parte das pessoas sabe que não é preciso "coisas"
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ou coisas que aconteçam para estar contente (estar realizado), mas
maior parte das pessoas não sabe como isso funciona. O segredo é
abrir a sua mente. Sem pensamento ou emoções negativas, a mesma
coisa acontece quando você pensa que ganhou o que quer.
Você se torna o mais sensitivo possível; você se torna os seus
sentidos.
Você pode se sentir melhor do que se sentiria se ganhasse a lotaria
todos os dias. Por que não? É só um estado de mente ou estado de
não mente. É a sua vida; apenas receba o que está a vir a si. Você
pode estar realizado quando quiser. Você merece.
É o que Jesus quis que tivéssemos; é a vida abundante de que ele
fala. Tudo o que ele diz tem um propósito, e esse é revelar vida
verdadeira a nós.
Estar realizado, estar realizado pela vida o tempo inteiro, é o
verdadeiro objetivo da humanidade.
Tudo o que as pessoas fazem direta ou indiretamente, bom ou mau, é
para estarem realizadas pela vida. Quando você souber a verdade,
pode pular todas as coisas e apenas estar realizado.
Receber o que quer: Você pode sentir como se estivesse a receber
tudo o quer o tempo todo, pois você realmente está; você é que não o
sabe ainda.
Quando você sabe a verdade, você vê o divino em todas as
coisas; você vê a vida.
Saber que sabe: É como você sabe se sabe a verdade. Se está
realizado, você sabe. Se não está completamente realizado, você não
sabe ou entende, por isso precisa de continuar a estudar até que
saiba.
19
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Jesus disse, "Por isso lhe digo, se estiver vácuo, será repleto de
luz; se estiver dividido, será repleto de treva. "
É um bom exemplo de Jesus usar luz como uma metáfora para vida
verdadeira. Ele está a dizer que se estiver vácuo, sem a mente,
aberto para Deus/Vida, você está realizado. Se não, você está repleto
de trevas.
Jesus disse, "Se de dois fizerdes um, então vos fareis Filhos do
Homem."
Tirar a sua mente do caminho e reunir o seu espírito com o espírito de
Deus é outra maneira de fazer dos dois um. Existem muitas maneiras
de fazer os dois um, mas essa é a maior.
Quando você sabe a verdade, a sua mente se desliga e você está
realizado independentemente do que esteja a acontecer no seu
ambiente, mesmo quando estiver a experienciar dor física. Jesus
estava mais realizado nos seus piores momentos na cruz do que a
humanidade está nos melhores momentos das suas vidas.
As pessoas querem tudo, e você pode ter tudo se souber a
verdade.
Jesus disse, "Eu sou pobre, mas tenho tudo."
Mente, a doença: As nossas mentes dominantes são como uma
doença, e muitas doenças nos fazem sentir mal. A mente, por nos
separar da vida verdadeira, não nos deixa sentir nem um pouco tão
bem como deveríamos. A mente nos impede de ficarmos unidos com
a vida.
Nós só precisamos de uma alta dose da verdade para curá-la e
erradicá-la da terra, mas estamos a fazer o oposto. Estamos a fazer
coisas que só nos deixam mais doentes.
Este livro não é para ser divertido, uma boa leitura como maior
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parte dos livros. É para transformar as pessoas de mortais não
realizados para seres espirituais imortais. Torna toda a vida
interessante para sempre.
Como um remédio sabe não importa; é o que ele faz que salva a
sua vida.
A humanidade tem uma forma muito contagiante de doença
sonâmbula. A verdade é a cura, mas de início ela não sabe tão bem
como a fantasia, por isso ninguém a toma.
O público tem uma curiosidade insaciável para saber de tudo,
menos aquilo que é importante saber. Oscar Wilde
A humanidade não aguenta muita realidade.
T.S. Eliot
Fantasia vs realidade: A mente está a tentar substituir a realidade
com a fantasia. Maioritariamente com a televisão, mas também
existem filmes, video games, a Internet, etc. Este livro está a competir
com tudo descrito acima. A verdade em forma escrita não é muito
divertida.
A única razão pelo qual a fantasia se está a sair tão bem é porque
quase ninguém sabe o que a realidade é. As pessoas não têm noção
de como a vida verdadeira é maravilhosa, fascinante e encantada. As
pessoas estão a viver num sonho diurno perpétuo que bloqueia vida
verdadeira.
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Jesus disse, "Eu vim para que tenhais vida, pois a maneira dos
mortais é uma morte vivida."
Jesus está a dizer que a raça humana está morta espiritualmente. As
pessoas estão literalmente mortas para a realidade/vida verdadeira, e
quanto mais elas entrarem nas fantasias, mais mortas elas ficarão. Se
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nós não virarmos isso em breve, as pessoas viverão maior parte das
suas vidas curtas num mundo de fantasia feito pelo homem.
O principal argumento da realidade é que ela é real. Ela também é
muito mais realizadora do que qualquer fantasia é ou pode ser, mas
só quando ela for vista claramente.
O quão melhor é a realidade? É estar realmente vivo vs estar
realmente morto.
3D: Vida verdadeira tem verdadeira altura, largura e profundidade. A
fantasia nunca será capaz de competir com vida verdadeira uma vez
que a vida verdadeira for vista como ela realmente é. A realidade é
infinita; é tudo. É infinitamente mais do que qualquer outra coisa.
Você realmente vive e realmente morre apenas no mundo real. Existe
o bom, o ótimo e o real.
O nosso mundo é muito mais encantado e emocionante do que
qualquer mundo de fantasia.
O problema é que a fantasia é melhor do que a vida que as pessoas
atualmente vivem, por isso a fantasia se está a tornar cada vez mais
popular.
Se você não vive no presente, a fantasia é melhor. Se viver no
presente, a fantasia não está nem perto. A religião do modo que é
atualmente interpretada é apenas outra fantasia que as pessoas
dizem ser verdade.
Todos sabem a mesma verdade; o que nos torna diferentes é
como escolhemos distorcê-la. Woody Allen
Medo da morte: A humanidade tem mais medo da morte do que
qualquer outro animal. Nós temos, pois nós sabemos que ela
acontecerá e os outros animais não sabem. Este conhecimento que
só a humanidade tem é uma espada de dois gumes, uma maldição e
uma bênção. É uma coisa muito boa, pois o nosso conhecimento de
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que a morte acontecerá torna-nos o único animal que tem a chance
de ultrapassar a morte. Contudo, o medo da morte também faz as
pessoas tentarem escapar da realidade (o que é impossível) e se
dirigirem para fantasias e mitos.
As pessoas estão a fazer o oposto do que deveriam estar a fazer. Em
vez de tentar escapar da vida, nós temos que entrar na vida
completamente. É o único modo de vencer o medo da morte e a
própria morte. Se você entrar na vida completamente, você aprende a
verdade e transcende o medo e a morte. Você se torna vida eterna.
Jesus disse, "Eu estou em todas as coisas, porém estou além de
todas as coisas."
Você se torna todas as coisas, porém está além de todas as
coisas.
Jesus disse, "Eu vivo neste mundo, mas não sou deste mundo." Pode
ser o mesmo para si.
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Você se torna todas as coisas, pois você vive completamente no
presente, mas está além de todas as coisas, pois vive na imortalidade
e infinidade ao mesmo tempo. Você vive no seu corpo temporário,
mas sabe que é imortal. Você vive no alcance do que pode ver e
sentir, mas está ciente de que tudo é infinito.
O medo da morte decorre do medo da vida. Um homem que vive
totalmente está preparado para morrer a qualquer momento.
Mark Twain
A vida é perfeita e absolutamente segura e realizadora por si mesma.
As pessoas não sabem o que estão a perder. Elas estão literalmente
a perder tudo por nada.
Vazio: Como mostrado no desenho, a mente não permite conhecer a
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realidade (vida verdadeira) e deixá-lo realizado. O presente com a
mente a bloquear e a distorcê-lo não é realizador. Deixa-o vazio e
cheio de desejo de algo que preencha o vazio. As coisas que a mente
faz para preencher o vazio só bloqueiam mais a vida. Quanto mais as
pessoas correm atrás do que elas pensam que querem, mais elas o
perdem. O que elas pensam que é a solução do problema é a causa
do problema.
Algo a faltar: As pessoas pensam que algo está a faltar, pois
algo está a faltar. A vida dada por Deus, a vida divina está a faltar.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao pai exceto através de mim.
Jesus, João 14:6
Ele literalmente diz que é a verdade e a vida. Ele não diz que é um
homem ou um Deus; ele diz que é a verdade e a vida. Como podia
ser mais claro ou direto?
Jesus está a dizer: Se você conhece a verdade e a vida, você o
conhece.
Saber a verdade e a vida (Jesus) é o caminho.
Jesus também diz que tem que passar por ele para chegar a
Deus/céu. Em outras palavras, você tem que saber a verdade e a
vida antes que possa conhecer Deus.
A verdade + a vida = Deus
Jesus disse, "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará."
Jesus está a dizer que a verdade o libertará da sua mente animal, o
seu falso eu. Jesus disse, "Eu venci o mundo." Jesus está a dizer que
a verdade vencerá a enganação/ilusão, a mente deste mundo.
Jesus disse, "As vossas mentes devem ser esvaziadas das
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falsidades desta dimensão se quiserem saber a Verdade Eterna."
Os Cristãos que acreditam que um homem barbudo de sandálias os
cumprimentará quando morrerem ficarão desiludidos. Esse Jesus, o
homem Jesus, já não existe, mas a verdade e a vida, o Jesus
espiritual existe.
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Jesus disse, "O mundo não me verá mais, mas você me verá,
porque eu vivo, você também viverá, vós estai em mim e eu em
vós."
Jesus disse, "Eu estou no espírito e na verdade." De novo, o que
ele diz é perfeitamente claro.
A Bíblia diz: Você será como Jesus, pois verá como ele é.
1 João 3:2
Cristãos falsos: As pessoas que não sabem a verdade e a vida não
se podem chamar de Cristãos. Jesus disse que você tem que saber a
verdade e a vida para conhecê-lo, para ser como ele. É o que a
Bíblia diz literalmente; não é uma interpretação.
As pessoas que veneram uma imagem de um homem morto não
sabem a verdade e a vida.
Jesus disse, "As pessoas me honram com os seus lábios, mas o
coração delas está longe de mim. Elas adoram-me em vão,
ensinando os preceitos e princípios dos homens."
A Bíblia diz que as pessoas que o veneraram de acordo com os
ensinos, os preceitos, e princípios dos homens ouvirão isto de
Deus depois de morrerem: "Nunca vos conheci; apartai-vos de
mim."
Ir para o céu: A afirmação acima é metafórica e não acontecerá
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literalmente, mas ela diz que as pessoas que acreditam que
conhecem Jesus e Deus realmente não conhecem. A afirmação diz
que as pessoas que pensam que conhecem, mas não conhecem
Jesus e Deus agora, não estarão com Deus depois de morrerem; elas
não irão para o céu.
A afirmação diz que você pode e tem que conhecer Deus agora
para ir para o céu quando morrer.
Jesus disse, "Olhai para o Vivo, enquanto viveis, pra que não
morrais e desejeis ver aquele que já não podeis ver."
Como é que se pode chamar de Cristão se não sabe o que Jesus diz
que é? As pessoas estão a adorar o Jesus morto, pois elas não
sabem/conhecem o vivo.
Jesus = a verdade e a vida. A verdade e a vida = o presente, O
AGORA.
Disseram a Jesus: Diz-nos quem és tu, para que tenhamos fé em
ti.
Respondeu-lhes ele: Vós examinais o aspecto do céu e da terra,
mas não conheceis aquele que está diante de vós. Não sabeis
dar valor ao tempo Presente.
Poderia ser mais claro?
Jesus está com todos agora. Ele sempre esteve e sempre estará. Se
quer conhecer Jesus (verdade/vida), apenas abra a sua mente, abra
o seu presente.
Jesus disse,"Eis que estou à sua porta e bato; abra a porta e eu
virei a si."
A porta: A sua mente é como uma porta e está atualmente fechada.
Você tem que ter uma mente verdadeiramente aberta para aprender a
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verdade e experienciar a vida (o presente). Maior parte das pessoas,
mesmo estudiosos bíblicos, só aprenderá o que Jesus disse pela
primeira vez quando lerem este livro. Elas foram enganadas/iludidas
pelo Diabo/mente. Muitas pessoas acreditam que só podem ver Deus
depois de morrerem. É porque as suas mentes não os deixarão ver
que Deus está no presente, é o presente.
Jesus disse, "Aquele que beber da minha boca se tornará como
eu, e eu me tornarei ele, e as coisas ocultas serão reveladas a
ele."
23
Em outras palavras, uma vez que entender o que Jesus está a dizer,
Deus e vida verdadeira serão revelados a si. É um facto.
A Bíblia diz, "Deus é o alfa e o ómega, o princípio e o fim, aquilo
que era, aquilo que é agora, e aquilo que será."
Muitas das frases da Bíblia são a verdade literal: As palavras
acima são exemplo de uma afirmação que é literalmente
verdade. Como poderia ser mais claro?
A Bíblia diz que Deus é omnipresente, que Deus está em todo o lugar
o tempo todo. Ela literalmente diz que Deus é a vida e tudo nela.
Jesus disse, "Eu vim para que vocês sejam preenchidos de toda
a plenitude de Deus."
Em outras palavras, ele está a dizer que veio para que possamos
estar plenos de vida divina.
Eu estou convosco, disse o Senhor. Essa afirmação diz que Deus
está AQUI AGORA.
Deus/Vida: Existe um Deus que cria e controla tudo; Deus se
manifesta como a própria vida. Deus é vida; a vida é a única coisa
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que é omnipresente.
A Bíblia diz que a porta para a perdição é larga, e estreita é a
porta que leva à vida. Mateus 7:13-14
Por que não diz "estreita é a porta que leva ao céu ou Deus"?
Diz "vida," não é?
Eu frequentemente uso "Deus/vida" para descrever o poder absoluto
do universo. Assim, ninguém pensará que estou a referir a um velho
no céu, ou outros símbolos, imagens de escultura desatualizados e
falsos que as pessoas imaginam ser Deus.
Uma boa maneira de ver a vida: Não é apenas uma boa maneira de
ver a vida; é a única maneira que pode ver a vida verdadeiramente e
viver a vida verdadeiramente. É o caminho. As pessoas religiosas
dizem que existe um Deus e os ateus dizem que não existe Deus,
mas ambos estão a perder a verdade e a vida. Ambos estão a perder
o que Jesus diz que é.
Jesus disse, "O céu está espalhado pela Terra, mas os homens
não o vêem."
O Céu está na maior parte das religiões por uma razão. É possível, e
nós sempre o soubemos no nível subconsciente. Nós só tivemos que
progredir até o ponto em que estamos a chegar agora para que
pudéssemos ver o que o céu verdadeiramente é, e como ele
verdadeiramente funciona. A chave para o céu é a verdade
primordial.
Jesus disse que você tem que nascer de novo para ver o céu.
Jesus disse que você tem que nascer do espírito para chegar no
céu.
Quando você sabe a verdade da vida, você nasce em um novo
mundo espiritual.
GlobalTruthProject.com

Verdade que você pode verificar: É o tipo de verdade que uma vez
revelada se torna facto como o chão que pisamos e útil como comida.
É o tipo de verdade que pode tornar a guerra e o ódio desnecessários
como ignorância. É a única real e verdadeira verdade.
Eu não acredito em Deus ou Jesus. Eu os conheço. Eu sei a
verdade e a vida.
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Eu não acredito em Jesus ou no que Jesus disse. Eu não tenho que
acreditar; eu fiz o meu dever de casa e verifiquei por mim mesmo. Eu
sei que as coisas que ele disse são verdade. As coisas que não
posso verificar por mim mesmo diretamente como a vida após a
morte, eu uso as ferramentas (lógica/razão) que Deus/vida me deu
para saber. Você só tem que acreditar em algo que você não sabe.
Acreditar não é o objetivo; saber é o objetivo. Você tem que
conhecer Deus.
Jesus disse, "Eu sou a verdade e a vida," não eu sou o mito e a
vida.
Jesus disse, "Eu vim para o mundo para que possam
testemunhar a verdade."
Você não pode ir para o céu se acreditar em um mito, pois não sabe a
verdade, e como Jesus disse, você tem que saber a verdade para ir
para o céu.
Aquilo que é: O significado literal da palavra "verdade" é "aquilo que
é."
A verdade viva = aquilo que é.
Aquilo que é = o presente.
Aquilo que é = Deus.
"GOD" (Deus) é uma palavra antiga que significa literalmente
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"Aquilo que é." G é para "aquilo", O para "que" e D para "é".
Deus é "aquilo que é".
A verdade do passado = aquilo que era. A verdade do futuro = aquilo
que será. Você só pode verdadeiramente saber "aquilo que é", pois é
a única coisa que existe. O passado é uma memória ou história. O
futuro é uma adivinha educada. Você só pode saber o verdadeiro
passado e o que o verdadeiro futuro será se souber "aquilo que é"
possível. Se sabe como a vida funciona, como Deus funciona, você
sabe tudo.
Definição de verdade primordial: É saber a verdade da vida. É
saber as leis fundamentais, eternas da Natureza (Deus), e a natureza
da mente que a distorce e esconde. É um entendimento preciso e
completo de "aquilo que é", ou Deus. Quando você sabe aquilo que
é, você sabe/conhece Deus.
Você não entende e não pode entender todos os detalhes da vida
e não precisa. Você só precisa de entender a grande imagem, a
natureza fundamental da vida.
Esta verdade nunca muda, pois "aquilo que é" nunca pode mudar.
Não pode mudar e existir. Quando você sabe a vida completamente,
você se torna a vida completamente.
A Bíblia diz que Deus descreve ele próprio como "Eu sou aquilo
que sou". Isso é claro.
Em outras palavras, Deus está a dizer que ele é "aquilo que é". Deus
é a própria vida.
Um homem deveria procurar pelo que é, e não pelo que ele
pensa que deveria ser. Albert Einstein
Omnipresente: Se você acredita na Bíblia, então por que pensa que
tem de esperar até depois de morrer para ver Deus? A Bíblia diz que
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Deus é omnipresente. Ou você não realmente acredita na Bíblia ou
não realmente leu o que ela diz.
As milhões de pessoas que dizem acreditar na Bíblia não
realmente acreditam. Você tem que acreditar no que a Bíblia
verdadeiramente diz para acreditar na Bíblia.
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De Lucas, na Bíblia, diz "o reino de Deus está dentro de
todos." Está dentro de todos que sabem a verdade primordial e que
estão abertos a Deus/vida, mas não está dentro das pessoas que não
sabem a verdade primordial e que estão fechadas a Deus/vida.
A Bíblia diz que Deus está aqui agora, e quando você está
verdadeiramente aqui agora, você está com Deus. É assim tão
simples. Deus está aqui agora; é a humanidade que não está aqui
agora.
Jesus disse, "O céu está dentro e no exterior de vós." Isso diz
tudo.
Negar Jesus, negar Deus: As pessoas que ignoram a verdade,
negam a verdade, estão a ignorar e a negar Jesus e Deus. Jesus diz
que ele é a verdade; verdadeiro ou falso?
Maior pecado: Quando você nega a verdade, você está a negar a
Deus, pois Deus é a verdade. Fazê-lo intencionalmente quando sabe
melhor é o maior pecado possível, ainda assim as religiões e quase
toda a gente está atualmente a fazer isso.
Jesus disse, "A verdade está oculta até que tenham olhos que
vejam e ouvidos que ouçam."
Pecado: As pessoas nem sabem o significado das palavras da Bíblia.
Exemplo: a palavra "pecado" significa "falhar/perder o alvo/a marca".
A palavra vem do grego antigo, e se refere a uma seta falhar o alvo.
Não tem nada a ver com quebrar regras religiosas ou morais.
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"Cristão" significa ser como Cristo, não apenas louvar e venerar uma
imagem de como Jesus pode se ter parecido dois mil anos atrás. Isso
é adoração de ídolos de uma imagem de escultura, e a Bíblia diz para
não fazê-lo.
A Bíblia diz, "A paga do pecado é a morte."
"A mente pecadora do homem é a morte, mas a mente
controlada pelo Espírito é a vida e a paz." Romanos 8:6
É verdade, quando você perde o alvo, perde o presente, você está
morto para a vida verdadeira.
Auto-evidente: Não existe nada mais fácil do que saber a verdade,
pois é a própria vida. Não é nada mais e nada menos. É o presente.
Ser é o grande explicador.
Henry David Thoreau
É tudo verdade: A verdade é simplesmente tudo o que é, tudo o que
verdadeiramente existe. Se não existe, não é a verdade; se existe, é.
"Aquilo que é" é tudo exceto as ilusões criadas pela mente, e elas só
são reais para si quando você as deixa ser. A verdade é a vida, por
isso tudo é verdade; é tudo verdade.
A verdade é incontestável, a malícia pode atacá-la, a ignorância
pode ridiculariza-la, mas no final, ela ali está. Winston Churchill
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Se a mente não estivesse a esconder a verdade todos a saberiam
imediatamente. A verdade está dentro e ao redor de si, como Jesus
disse.
Jesus disse para amar a verdade. Se o fizer, a fé não será boa o
suficiente para si, e a Bíblia diz que você tem que "conhecer" Deus
para estar com Deus agora. É agora ou nunca.
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Fé; não querer saber o que é verdade.
Friedrich Nietzsche
Ele está certo quando se trata de algumas pessoas. A fé também é
para aqueles que não sabem a verdade, mas querem saber. Você
não pode amar a verdade quando não a sabe.
Você tem que começar com fé como a Bíblia diz, mas não fé em
um mito.
Fé: A fé de que a Bíblia fala sobre é a fé de que você aprenderá a
verdade e a vida. Se tem fé que saberá, saberá em breve. Se tem fé
na verdade e na vida, você tem fé em Jesus, pois ele diz que é a
verdade e a vida.
Você tem que ter fé na verdade e na vida para ter fé em Jesus.
Ter fé ou crença num mito não lhe ajudará e o prejudicará, pois lhe
torna menos receptivo a aprender a verdade. É a pior coisa que pode
fazer.
Jesus disse, "Quem descobrir os sentidos corretos destas
palavras, não provará a morte." Por que é que ele diria isso se não
estivesse a ser interpretado de modo errado?
Você tem que ter fé e acreditar na verdadeira verdade, a verdade que
faz sentido, a verdade que pode verificar por si mesmo no mundo
real, no mundo de Deus, no presente.
O grande do homem é ele ser uma ponte, e não o objetivo.
Friedrich Nietzsche
A ponte: Quando você tem fé na verdade e na vida, você não precisa
dela por muito tempo, pois as saberá em breve. A fé não é suposta
ser uma maneira permanente de vida. A fé é apenas uma ponte para
a verdade e a vida.
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Eu não tenho que ter fé; eu tenho experiência.
Joseph Campbell
Uma vez que souber a verdade e a vida, você já não precisa de fé,
pois você tem a coisa em que tinha fé. Você está onde quer estar e
sempre estará.
Fé na verdade é necessária para passar por qualquer prova ou
tribulação que possa ter que enfrentar ao fazer a transição para um
ser espiritual.
A Bíblia diz que aqueles que acreditarem em Jesus terão vida
eterna.
Em outras palavras, aqueles que acreditarem na verdade e na vida
terão a verdade e a vida. Jesus = a verdade a vida. Essas são as
palavras dele, não minhas. Jesus diz que tem que acreditar na
verdade e na vida para ter vida eterna.
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Fé na verdade e na vida é essencial até que saiba a verdade e a
vida. Se tem fé que saberá, você saberá; se não nesta vida, na
próxima.
Não é apenas verdade porque Jesus disse; é verdade porque tem
que ser verdade. A verdade e a vida é o único caminho, pois
nada mais verdadeiramente existe.
Apenas ter fé no nome Jesus e em uma imagem de como ele se pode
ter parecido dois mil anos atrás não é o caminho. Isso é uma
imagem de escultura, e um dos dez mandamentos diz para não
adorar uma imagem de escultura, então por que é que as pessoas
que se chamam de Cristãs e que dizem que acreditam na Bíblia o
fazem?
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É apenas uma fantasia criada pela mente. Você tem que ver Jesus da
maneira que ele diz ser agora. Jesus disse, "Eu estou no espírito e na
verdade", "Eu sou a verdade e a vida". Se tem fé no que Jesus diz
ser, você tem a fé que o levará ao céu.
Fé agora: As mentes de algumas pessoas estarão muito fortes para
elas vencerem o controlo das suas mentes animais antes que o corpo
que elas têm agora morra ou seja morto, por isso fé na coisa
verdadeira, não num mito, é essencial ter agora. É o caminho.
Ter fé na verdade e na vida é tudo o que maior parte das pessoas
será capaz de verdadeiramente ter neste mundo devido à influência
de outras mentes, mas como Jesus disse, fé nele é tudo o que você
precisa para chegar no céu na próxima vida.
Tudo o que você tem que fazer é tentar o seu melhor (ajudar a
verdade) e ter fé que a verdade e a vida são o caminho para o
céu depois de morrer, como Jesus disse.
Seguir Jesus: Você expressa a sua fé ao procurar a verdade e a vida
o tempo todo. Você segue Jesus ao tentar o seu melhor em espalhar
a verdade e a vida, mesmo se tudo o que tenha é fé de que seja o
caminho e ninguém o entenda. Você só precisa de fé na verdade e na
vida nesta vida para ir para o céu na próxima, e chegará mais rápido
do que as pessoas pensam.
Você tem verdadeira fé agora se tiver fé na verdade e na vida.
Esperança/crença: Acreditar e esperar que algo é ou se vá tornar
verdade não faz disso verdade, se não começar com a verdadeira
verdade. É a verdade ou não é. Não existe maneira de fazer algo que
não é verdade, verdade.
A esperança é um sonho acordado
Aristóteles
Fé em fé: Por si mesmas, crença, fé, esperança, desejar, amuletos
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de boa sorte, relíquias sagradas, símbolos, pensamentos positivos,
boas intenções, adivinhos, psíquicos, etc. não fazem nada mais do
que fazer as pessoas sentirem que têm algum controlo sobre a
vida. Elas são apenas estratégias de enfrentamento.
Se acredita que um conto de fadas ou mito é verdade, você não
viverá feliz para sempre.
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As pessoas que atualmente têm fé e crença num mito são uma força
contra a verdade e a vida. Eles são os enganados/iludidos, e se
passarem adiante, eles são os enganadores.
As pessoas que pensam que estão mais perto de Deus, e que
pensam que estão a fazer o trabalho de Deus, são na verdade os
mais afastados e estão a fazer o trabalho do diabo, o trabalho do
enganador.
No passado, a verdade não podia ser sabida por maior parte das
pessoas, por isso a fé era tudo o que elas podiam ter. Elas serão
perdoadas por enganar as pessoas se mudarem agora. A fé das
pessoas nos mitos era necessária para chegarmos onde estamos
agora, mas agora que a verdade foi revelada, a fé é apenas uma
ponte para o saber.
Dizer que vê coisas que não vê é um pecado, o pior pecado
possível. É dar falsa testemunha, o que é contra um dos dez
mandamentos.
A verdadeira verdade une as pessoas; não as divide. Faz sentido e
aplica-se a todos em todo o lugar e o tempo todo. Ela cria claridade,
não confusão. A verdadeira verdade leva a verdadeira igualdade,
liberdade, paz, amor e entendimento. A verdadeira verdade só lhe
pede para acreditar em algo que você possa verificar por si
mesmo.
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Qualquer um que se importe com a verdade o suficiente para
verificar o que ela é com os seus próprios olhos irá sabe-la.
Aqueles que não se importam o suficiente estarão perdidos e
merecem estar perdidos.
Acreditar no que lhe foi dito: Você não deve aceitar a palavra de
outra pessoa para algo tão sério e importante quanto a verdade sobre
a vida e a morte. As pessoas mentem, entendem mal, interpretam
mal, equivocam-se e exageram. As pessoas podem estar
simplesmente erradas, ou terem esquizofrenia e ouvirem vozes que
elas acreditam que vêm de Deus.
Macaco vê, macaco faz: Maior parte das pessoas só diz o que lhes
foi dito que a verdade é. Elas simplesmente aceitam o que as outras
pessoas dizem ser a verdade, especialmente se é o que as pessoas
têm aceitado como verdade durante milhares de anos. É macaco vê,
macaco faz.
Verdade em segunda mão não deve ser acreditada nem repetida sem
verificá-la por si mesmo. A era de jogar segue o líder está a acabar
agora. Verdade em segunda mão é chamada de boato/rumor num
tribunal de justiça e não é admissível por uma importante razão; foi
provada não ser uma fonte segura de verdade.
O que pode ser mais irresponsável do que dizer que algo é verdade
sem saber além de qualquer sombra de dúvida que é verdade?
Biliões de pessoas o estão a fazer. A religião é sobre a vida e a
morte, e é ainda mais importante ter certeza de que algo é verdade,
pois a sua vida atual é baseada nisso, e a sua vida imortal depende
disso.
Não acredite no que qualquer um disser, incluindo eu; verifique
as coisas por si próprio. Você tem que ver a verdade na própria
vida para sabe-la.
Você está no que pode ser o fim de uma muito grande e muito difícil
jornada. Você agora tem a oportunidade de completar a jornada e sair
GlobalTruthProject.com

da dimensão animal para sempre.
A única verdadeira diferença entre a humanidade e todos os outros
animais é a nossa habilidade de raciocinar e pensar. Assim sendo, as
nossas mentes têm que ser o que temos que usar para evoluir
adiante. Nós temos que usar o que nos separa de todos os outros
animais.
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A verdade: Agora sabe a "verdade", parte da verdade e parte da
vida. Existem apenas cinco coisas essenciais ou fundamentais que
precisa de saber e elas são as seguintes:
1. A nossa verdadeira história.
2. Você é imortal.
3. Tudo irá se equilibrar.
4. Você é um ser espiritual.
5. O presente (vida) é Deus.
A verdade do equilíbrio é mais clara nos extremos da realidade física.
Se olhar para as maiores coisas do universo, as estrelas e os
planetas, verá que elas estão todas a fazer o mesmo indo em círculos
equilibrados (a orbitar) à volta uma da outra. Se olhar para as
menores coisas que constituem toda a matéria e átomos, verá a
mesma coisa, eletrões a irem em círculos à volta de um núcleo. Os
extremos indicam claramente a natureza fundamental da nossa
realidade. Tudo está a ir em círculos.
À medida que vai ficando mais consciente, começará a ver que todas
as coisas físicas, desde as maiores às menores, estão a fazer a
mesma coisa de uma maneira ou outra. Em breve, ficará claro como
noite e dia e saberá a natureza de tudo.
O que é dito neste livro não é apenas uma teoria; é o que a
evidência diz. É a verdade que você pode verificar, fazendo dela
a verdadeira e única verdade.
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Só tem que verificá-la por si mesmo para saber que a sabe e para se
lembrar até que a memorize. Tem que ir fundo no seu subconsciente.
Tem que ver a verdade em todos os momentos sem pensar nela; tem
que sabe-la intuitivamente.
VIDA A CONHECER A VIDA É O CAMINHO
Você tem que saber a verdade primordial antes que possa
conhecer a vida absoluta.
A verdade chave é o conhecimento do equilíbrio dos opostos, pois
pode ver esta verdade em ação onde quer que olhe. Quando você a
vir claramente, você a sabe. Saber o equilíbrio divino é a chave, pois
a sua mente perceberá que não é muito necessária e que não pode
fazer uma diferença fundamental exceto se abrir-se. Quando ela o
fizer, a outra parte da verdade primordial se torna evidente por si
mesma.
Agora você sabe "a verdade." Agora tudo o que você precisa de
saber é "a vida."
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Encontre a Verdade (31-36)

A vida: A verdade viva não é em palavras, escrita ou falada, como a
verdade da mente é. A verdade viva só é percebida quando a mente
não está no presente consigo.
"A vida" é o presente sem a mente.
Existem dois tipos de verdade: verdade que você sabe e a verdade
que você experiencia. A verdade da mente é o oposto da viva ou real
verdade. Elas não podem existir juntas, por isso tem que sacrificar
uma pela outra. A humanidade atualmente está a sacrificar a vida
pela mente. Só temos que fazer o oposto. Nós temos que começar a
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viver em "aquilo que é" e parar de pensar o tempo todo. Só temos
que tirar as nossas mentes fora do caminho; elas estão a bloquear
vida verdadeira. A mente não permite ver e conhecer Deus.
A verdade e a vida: Quando for capaz de estar completamente
consciente de tudo que está a vir a si pelos seus sentidos de vida,
você experienciará "a vida". Você conhecerá "a verdade e a vida",
saberá o que Jesus diz que é, e se tornará o que ele é agora.
É o que a Bíblia e Jesus literalmente dizem. É uma das verdades
mais importantes despercebidas na Bíblia. Se você a sabe, irá
para o céu.
Verdade = vida, vida = verdade.
Quanto mais você vir a verdade, mais verá a vida. Quanto mais vir a
vida, mais verá a verdade. Elas se vão construindo uma na outra e o
seu conhecimento delas cresce até que conheça vida completamente
e se torne vida.
A verdade mostra que o criador e a criação estão juntos no
presente.
Mas, buscai (conheça) primeiro o reino de Deus, e a sua justiça,
e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33
Verdade primeiro: As pessoas têm-no ao contrário. Elas querem
vida verdadeira sem antes conhecerem a verdade e como resultado
nunca conhecem a verdade ou a vida. As pessoas podem chegar
perto e parecer que têm tudo, especialmente as grandes estrelas no
show business. Elas parecem estar cheias de vida e todos querem
ser como elas, mas elas não têm tudo. Até ter 99% não é ter tudo.
Você precisa de tudo para dar o grande passo na evolução e se
tornar um ser espiritual. Como pode viver completamente o que não
sabe completamente? Quando conhecer a vida completamente,
começa a vive-la completamente.
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Como pode desfrutar a vida antes de saber como a vida funciona?
Ninguém pode verdadeiramente desfrutar a vida até que saiba porque
as coisas acontecem e onde a sua vida o levará. Dinheiro, sexo,
sucesso, poder, fama não funcionarão. A verdade é o único jeito.
Muitos professores espirituais que alegam estar iluminados dizem que
precisa de experienciar a vida primeiro por meditação etc. Eles dizem
que o caminho para conhecer a verdade é pela experiência da vida.
Eles dizem isso porque não sabem a verdade, não toda, por isso não
podem dizer o que a verdade é. Eles dizem para experienciar a vida
para saber a verdade porque isso parece que pode ser feito, mas na
verdade isso não pode ser feito. Quando as pessoas não sabem toda
a verdade, isso significa que não experienciaram toda a vida ou então
saberiam a verdade primordial. Em outras palavras, elas são fraudes,
e não sabem a verdade ou a vida e não podem dizer às pessoas
como sabe-las. Alguém que sabe uma sabe a outra. Como poderia
ser de outro jeito?
Como é que alguém pode estar iluminado e não saber a
verdade? Saber a verdade teria de vir com a iluminação ou não
estaria iluminado. Verdadeiro ou falso?
Existem revelações neste livro que nenhum guru, profeta, ou qualquer
outro mestre espiritual sabia, por isso ninguém esteve realmente
iluminado. Existem muitos que pensavam que estavam e que
convenceram os outros que estavam iluminados, mas eles não
sabiam a verdade da vida e isso é um facto que pode verificar. Muitos
souberam partes do puzzle da verdade da vida. Este livro pela
primeira vez adiciona os últimos pedaços ao puzzle. Muitos dos
grandes profetas do passado sabiam que o tempo não estava certo, e
eles fizeram o que podiam até que o tempo certo chegasse. Esse
tempo é agora. Eu não estou a dizer que os grandes profetas e
líderes espirituais do passado não se tornaram iluminados. Eles se
tornaram, mas não quando e como as pessoas não iluminadas deste
mundo pensam. Agora você pode saber a verdade da vida completa
pela primeira vez na história.
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Bom não é bom o suficiente. Muitas pessoas agora estão a viver
uma vida moral de amar e receber, o que é um passo na direção
certa. Pode ser o suficiente para voltar como um humano de novo,
mas não será bom o suficiente para ir para o céu. Você tem que pelo
menos saber a parte mental da verdade primordial e ter fé que
conhecerá vida verdadeira no futuro próximo. Jesus disse que se o
fizer, irá para o céu com certeza.
"Deus está morto." Friedrich Nietzsche 1844-1900
Deus está morto para aqueles que não sabem a verdade primordial.
Nietzsche estava certo nesse sentido, apesar de provavelmente não o
ter sabido quando o disse.
Jesus disse, "Eu vim para que possam ter vida, pois o modo dos
mortais é uma morte vivida." Você acredita no que Jesus diz? Ele
diz que você está morto.
Eu cito Nietzsche cerca de quarenta vezes, pois acho que ele tem
muitas perspicácias curtas e inspiradas em relação à verdade, não
porque acho que tudo o que ele diz é verdade ou que ele era algo de
especial enquanto pessoa. Algumas coisas boas passaram por ele.
Ele foi mal entendido e mal interpretado também. Este livro mostra
que as palavras dele dizem algo diferente do que maior parte das
pessoas pensa.
Quero ensinar aos homens o sentido da sua existência, que é o
Super-homem, o relâmpago que se ergue da sombria nuvem que
é o homem.
Friedrich Nietzsche
Exemplo: Muitas pessoas pensam que esta referência a um superhomem se refere a um homem superior descrito pela Alemanha
Nazista. O super-homem falado por Nietzsche é na verdade o mesmo
filho do homem de que Jesus fala. Nietzsche pode nem o ter sabido.
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Hitler certamente não o via desse jeito. A verdade apenas passa
pelas pessoas, e muitas vezes as pessoas por qual ela passa
primeiro não entendem-na e interpretam-se a si mesmas de modo
errado.
Nota: Citar alguém neste livro não significa que concorde com tudo
que um profeta ou filósofo diz. Eu apenas cito as afirmações deles
que ajudam a revelar a verdade. Nietzsche disse muitas coisas que
eram inspiradas pelo tempo e lugar em que ele vivia. Eu não
concordo com muitas dessas coisas e não as incluo ou aprovo. O
mesmo serve para qualquer outro profeta ou filósofo que cito. Os
profetas e filósofos do passado não podiam saber o que sabemos
agora, por isso eles podem estar errados e podem ter dito coisas que
não fazem sentido agora.
Eu cito mais Jesus, pois tudo o que ele disse era verdade. Eu
encontrei muitas interpretações erradas, mas nada que ele disse
que não é verdade.
Desordens mentais: Muitos profetas, filósofos, poetas, e outros
videntes da verdade têm alguma desordem mental. É a desordem
mental que lhes dá uma perspectiva diferente da vida. Infelizmente,
também faz com que alguns deles digam coisas dementes que as
pessoas podem usar para desacreditá-los ou até para os vilipendiar.
Como resultado, muitos videntes da verdade eram vistos como
pessoas lunáticas ou tolas nas suas vidas. É apenas depois de terem
morrido que as pessoas descobriram que eles estavam a dizer algo
importante e verdadeiro, mas elas ainda têm que entender o que eles
estavam realmente a dizer. Muitas pessoas estão próximas de
entender, mas estão a perder a verdade.
A Bíblia diz que as pessoas estão a perder a verdade e é um
facto.
br /> Atirar fora o bebé com a água do banho: Só porque algo que
eles dizem é errado ou demente, você não deve desacreditar tudo o
que dizem, pois isso é de se esperar. Não atire fora o bebé com a
água do banho como diz o ditado.
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Verdadeiro e falso: A Bíblia e outros livros religiosos têm muitas
coisas neles que não são verdade, como a história do dilúvio, mas
eles também contêm a verdade primordial. Maior parte dos livros
antigos sobre religião e filosofia tem os dois, mas se os julgar pelas
coisas que não são verdade, você também perde a verdade que eles
revelam. Você tem que olhar por todas as velhas fontes de verdade
com um olho discernente para encontrar pepitas de verdade. Você
tem que as extrair. Eu apenas tirei as coisas que eles dizem que
revelam a verdade e as coloquei todas juntas. Eu o faço para suportar
as novas coisas que digo, e para mostrar que todos os grandes
profetas, filósofos e poetas estão essencialmente a dizer a mesma
coisa. Eles são considerados grandiosos e populares porque a
verdade está no que eles dizem, e maior parte das pessoas sabe
isso. Se não conscientemente, elas o sabem em algum nível
subconsciente.
Poesia genuína é capaz de comunicar mesmo antes de ser
entendida.
T.S Eliot
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A verdade direta: A verdade é a verdade; ela reflete a realidade que
é a mesma para todos e que nunca muda fundamentalmente. A
verdade é expressada de modos diferentes que refletem a mente dos
videntes da verdade e também o tempo e lugar em que um profeta,
filósofo ou poeta vivia, mas a verdade está sempre no núcleo do que
eles estão a tentar expressar. Eu apenas coloco tudo junto e lhe dou
a verdade diretamente pela primeira vez.
Muito dos tais Cristãos estão sob a impressão que a Bíblia é a
"palavra" infalível de Deus. Alegar que o criador do universo infinito
faria copyright de palavras de homens que não eram profetas
inspirados é o mais arrogante que se pode ser.
No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a
Palavra era Deus. João 1:1
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A tradução Inglesa substituiu "words" (palavras) por Logos. O termo
"Logos" significa a mente/intento/vontade de Deus, mas as pessoas
interpretaram isso erroneamente para significar as palavras da mente.
As pessoas estão a venerar os pensamentos e palavras da
humanidade. A verdade vem do próprio espírito e vida. A mente não
pode compreender a verdade viva, mas ela pode saber a verdade
mental, o que nos permite ver a mente divina, a vontade de Deus.
Jesus disse, "É o Espírito que dá vida; a carne não produz nada
que se aproveite."
Em outras palavras, Deus, verdade e a vida, não é produzido pela
mente da humanidade.
As palavras que eu disse são espírito e vida. João 6:63
As pessoas religiosas que estão em busca da verdade estão a
procurá-la ao contrário.
Fé cega: Eles tomam por garantido que o que está dito na Bíblia é
verdade, interpretam-na mal, e depois tentam encontrar o que está
dito nela no mundo real. Quando não encontram, eles dizem que você
tem que ter fé cega, mesmo na cara de evidência pesada do
contrário. Apenas os faz parecer como tolos e prejudica a
credibilidade da Bíblia e da religião. Fé cega é uma coisa morta
praticada por pessoas mortas. Deixe os mortos enterrarem os
mortos, como diz na Bíblia. Os vivos deveriam tentar trazê-los à
vida (ressuscitar os mortos). Se as pessoas apenas fizerem o
contrário e tomarem por garantido que o que na vida real é verdade e
depois a procurarem na Bíblia, elas encontrarão a verdade primordial.
Como é que eu sei a verdade? Eu sei, pois eu posso ver a verdade
primordial em tudo. É auto-evidente para mim, e será para si também
depois que ler este livro. Quando você acorda para a verdade, é
como se o mundo inteiro se abrisse e você pode ver e entender tudo.
Você verá as coisas do jeito que Jesus e outros seres espirituais
iluminados vêem as coisas. Você se torna iluminado.
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"Deixe esta mente estar em vós, que estava também em Jesus
Cristo."
Filipenses 2:5
Você obtém e encarna a consciência de Cristo, ou iluminação. Jesus
também o diz na seguinte afirmação:
Jesus disse, "Aquele que beber da minha boca se tornará como
eu, e eu me tornarei ele, e as coisas ocultas serão reveladas a
ele."
Em outras palavras, ele está a dizer que se ler o que ele está a dizer
e entender o significado verdadeiro das suas palavras, você se
tornará o que ele é e verá a vida como ele via. Eu entendo as suas
palavras, por isso eu vejo o que ele via como ele disse que eu veria.
Este livro apenas explica como o mundo real é para aqueles que não
o conseguem ver ainda.
Depois que acabar de ter lido este livro e de fazer algumas
coisas, você também verá a vida de um novo modo. Você verá a
vida do modo que Jesus e todos os seres espirituais a vêem.
Contexto: As pessoas estão sempre a dizer que estou a citar Jesus e
os outros profetas fora do contexto, e elas estão certas; é o contexto
que esconde a verdade. O que um profeta está a tentar dizer é
normalmente encontrado em apenas algumas frases. O resto do
parágrafo ou história é apenas um enchimento para dar corpo ao mito
que algum estudioso acreditava ser verdade. É por isso que maior
parte da Bíblia e de outros livros religiosos escondem a verdade. A
verdade está rodeada de mitos escritos por estudiosos iludidos.
33
Jesus disse que temos de separar o trigo do joio.
Em outras palavras, nós temos que separar a verdade das
ilusões/enganações em tudo na vida, incluindo na Bíblia. O joio
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esconde o trigo, como os mitos escondem a verdade. Quando
acordar, será capaz de ver a diferença, e será capaz de separar a
verdade das enganações em tudo, incluindo na Bíblia. A verdade na
Bíblia se destacará das enganações. Você verá a magia verdadeira
da Bíblia.
Por que é que biliões de pessoas racionais acreditam em coisas
que não fazem nenhum sentido racional? Será que elas
intuitivamente sabem que a verdade está nos seus livros
religiosos?
Elas sabem; as pessoas subconscientemente sabem a verdade. Toda
a gente subconscientemente sabe a verdade; o tempo chegou de as
pessoas a saberem conscientemente. Este livro apenas aponta as
interpretações equivocadas e falsas dos profetas do passado. Depois,
ele preenche os espaços em branco, adiciona a nova verdade que foi
descoberta, e lhe dá a verdade diretamente pela primeira vez.
Extrair a verdade: É como encontrar ouro. Para conseguir uma
pepita de ouro, você tem que filtrar e passar por toneladas de minério
sem valor que escondem o ouro e que dificultam consegui-lo. Eu fiz
muito da filtração para si, mas ainda existe mais para encontrar. Eu
apenas tirei as maiores pepitas para este livro.
Encontrar a verdade primordial da vida e da morte é a verdadeira
missão para a humanidade.
Repetição: Você deve ter reparado que certos ditos e conceitos são
repetidos no livro. A repetição é necessária para penetrar as mentes
das pessoas, por isso não a deixe o incomodar. Uma impressão tem
que ser feita e repetição é necessária. Repetições não são
divertidas de ler, mas são necessárias para transformar as
pessoas.
Como um único passo não faz um caminho sobre a terra,
também um único pensamento não fará um caminho na mente.
Para fazer um caminho físico profundo, caminhamos novamente
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e novamente. Para fazer um caminho mental profundo, temos de
pensar mais e mais o tipo de pensamentos que desejamos
dominar as nossas vidas. Henry David Thoreau
Não deixe as coisas que não entenda ou com que não concorda
diminuir as coisas com que se relaciona. Você descobrirá que muitas
das coisas com que não concorda quando primeiro as lê farão sentido
mais tarde. Apenas leve o que pode e siga em frente.
Quando você vir a verdade, tudo se torna óbvio e evidente.
A questão é, por que é tão difícil ver e expressar a verdade
claramente agora?
Algo tem que estar a esconder a verdade e a vida e a ela própria.
Por que temos tanta dificuldade em ver a verdadeira natureza das
nossas vidas?
Deveria ser a coisa mais óbvia que há. Por que é que as pessoas têm
tantas opiniões e crenças diferentes sobre o que a verdade primordial
é quando deveria ser auto-evidente?
Todos vivemos no mesmo mundo; por que é que toda a gente o
vê de modo diferente?
O seu ambiente interior: Este é o ambiente que vai desde a sua
pele aos seus sentidos. É o ambiente onde a sua mente vive. Está
entre a vida e o seu Eu-espiritual. A mente é a coisa mais perto de si.
A mente está tão perto do seu espírito que maior parte das
pessoas não percebe que eles são duas coisas separadas. A
mente cria a ilusão de que é o espírito.
34

GlobalTruthProject.com

Sexto sentido: As pessoas na verdade têm um sexto sentido; a sua
própria mente. Você tem o sentido de visão, audição, cheiro, tato,
paladar e mente. A sua mente é como um sentido, porque a sua
consciência, ou Eu-espiritual, sente/experiencia os pensamentos,
emoções e sentimentos da sua mente da mesma maneira que sente
a luz, som, sensações, aromas e sabores.
A mente está a bloquear o que Deus está a criar com o que ela
está a criar.
Você recebe as coisas da sua mente da mesma maneira que recebe
as coisas dos seus cinco sentidos vitais, mas o que a mente cria não
é real; não é o mundo de Deus.
Palavra/Vida: Os seus cinco sentidos vitais sentem vida. A sua
mente produz e lhe envia coisas que não vêm da vida; ela lhe envia
coisas que inventa por si mesma. Ela cria e envia-lhe emoções,
desejos, pensamentos, culpa, medos, preocupações etc.
A sua mente bloqueia maior parte da vida a vir a si, e o que não
bloqueia, ela converte em pensamentos e sentimentos, o código
mental para a vida. Exemplo: o seu sentido de visão vê uma rosa. Em
vez de lhe vir diretamente como tudo o que a rosa realmente é, ela é
transformada na palavra "rosa". É então desconsiderada ou
empacotada como uma memória sem lhe deixar experienciá-la.
Edita a sua vida: Se viu algo antes, a sua mente não considera
importante vê-lo de novo e não o deixa ver; ela edita a sua vida.
Quando vê uma rosa pela mente, você não a vê como ela
verdadeiramente é. A sua mente faz isso com tudo, a não ser que
perceba algo como novo, especial ou perigoso. Ao reduzir coisas
reais para pensamentos ou palavras, elas podem ser processadas na
sua mente. Nós estamos a pagar caro por isto; nós pagamos com a
nossa vida.
Era necessário no passado poder processar a vida deste modo para
nos ajudar a ter controlo de um mundo desconhecido e perigoso. Já
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não é necessário fazê-lo maior parte do tempo, mas as pessoas
continuam a fazê-lo o tempo todo à mesma. É como um mau hábito.
Tudo isso está a acontecer entre o seu Eu-espiritual e a vida. É a
razão pelo qual as pessoas não conseguem ver a verdade e
experienciar vida verdadeira.
Nós pagámos um alto preço para estar onde estamos agora. Chegou
o tempo de parar de dar toda a nossa vida às nossas mentes. Para
fazê-lo, só tem que ver as coisas como as vê pela primeira vez. É
assim tão simples, mas precisa de saber a verdade para fazê-lo.
Verdadeira religião é viver realmente.
Albert Einstein
Tomar controlo das nossas mentes: Agora sabemos o suficiente e
temos controlo suficiente do mundo. Já não precisamos de perder
maior parte das nossas vidas. Precisamos de ver toda a vida agora
para vermos as verdadeiras ameaças à nossa sobrevivência e para
nos tornarmos seres espirituais. É tempo de começar a ter controlo
sobre nós mesmos para ter controlo das nossas mentes. São as
nossas falsas perspectivas e falta de consciência que são os maiores
perigos para nós.
O maior perigo para a humanidade é agora a humanidade.
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A mente dos seres humanos tornou-se muito poderosa e perigosa
para estar fora de controlo. A coisa que mais ajudou a nossa
sobrevivência vai ser o que nos vai destruir se não tomarmos controlo
dela em breve.
Certo e errado: Sem a verdade primordial, ninguém sabe realmente
o que fazer ou por que fazê-lo. Isso está a tornar-se muito perigoso, e
vai nos matar a todos em breve. Sabemos que cerca de dez países
têm armas nucleares, e é estimado que pelo menos trinta e dois
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países estejam a tentar tê-las. Também existem armas químicas e
biológicas e pessoas que não sabem certo de errado ainda. A
tecnologia de armas está a evoluir mais rápido do que nós. A
tecnologia está a facilitar cada vez mais menos e menos pessoas
fazerem mais e mais danos. Muito em breve, uma pessoa com uma
arma biológica será capaz de matar toda a gente.
Sem a verdadeira verdade, não existe verdadeira moralidade, não
existe verdadeiro certo e errado.
Otimismo é bom até um certo ponto, mas as pessoas estão seguras
de mais que as coisas acabarão bem. Isso não é o que a evidência
diz. Sem a verdade, não há esperança. É por isso que é essencial
que as pessoas aprendam a verdade em breve.
Certo e errado não podem ser entendidos sem saber o que é verdade
e o que não é verdade. Grande poder sem grande entendimento vai
nos destruir em breve.
É como se estivéssemos a conduzir de olhos vendados numa
estrada perigosa.
A mente cria medo, preocupação, culpa, arrependimento, tristeza,
inveja, ganância, ódio e todos os outros sentimentos negativos que
recebe. Estas emoções descontroladas são o que está a causar todas
as guerras e miséria no mundo. Só tem que perceber que elas não
são verdadeiras/reais e que vão desaparecer. Por que viver com dor
e sofrimento que é criado pela mente?
Por que deixar a sua própria mente magoá-lo?
Do mesmo modo que não tem que pensar os pensamentos que não
quer pensar, não tem que sentir as coisas que a mente cria.
Se a mente está a criar algo, ela pode parar de criá-lo.
Se você sabe a verdade, não tem que viver com algo que não é real.
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Só tem que viver 100% com o que é real, e assim, não deixará
espaço para qualquer coisa na sua vida que não seja real.
É interessante que "evil" (o mal) é "live" (viver) escrito ao
contrário. O mal é apenas o oposto da vida, por isso vida
verdadeira é o mais longe que pode estar do mal.
Jesus disse, "Abençoados são aqueles que sofreram e
encontraram vida."
É tudo sobre encontrar vida verdadeira, vida abundante, como Jesus
disse. Maior parte das pessoas tem que sofrer muito antes que
comece realmente a procurar, mas não é necessário.
Jesus disse, "Eu vim para que vocês sejam preenchidos com
toda a plenitude de Deus."
Em outras palavras, pleno de vida. Quando está pleno de Deus/vida,
você está realizado/pleno.
Maior parte do sofrimento da sua vida é criado pela mente, e maior
parte dos problemas do mundo também. Nós já sofremos o bastante;
é tempo de encontrar vida. Tudo o que temos de fazer é tomar
controlo das nossas mentes. A era da mente está a chegar ao fim.
A verdade é a chave para controlar a sua mente.
36
Eu-Mental (37-40)

Eu-mental: A mente é uma coisa boa se servir o espírito. O problema
é que agora o oposto é verdade. A mente foi tão útil para a nossa
sobrevivência que nós a demos poder completo sobre as nossas
vidas.
Nós começámos a acreditar que somos as nossas mentes. Esta
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falsidade pôs as nossas mentes no controlo.
Nós não podemos ser as nossas mentes, porque as nossas mentes
acabam na morte e nós não. A sua mente é uma parte bioquímica e
bioelétrica do seu corpo. Ela existe no cérebro e é destruída quando o
resto do seu corpo é destruído na morte, como os dados de um
computador são destruídos quando o disco rígido é destruído. A sua
mente pode ser destruída muito antes da morte por danos cerebrais,
Alzheimer e outras doenças mentais.
Pode ter a certeza que não é a sua mente, porque se ela não
estivesse aqui, você ainda estaria. Ainda estaria consciente da vida,
na verdade, estaria mais consciente da vida, completamente
consciente dela. A mente não nos dá vida; nós damos vida à mente.
Jesus disse, "Deixe o seu fardo." Em outras palavras, não a deixe
o afetar.
A coisa absoluta que a mente tem que aprender e entender é a
natureza da vida, o nosso verdadeiro passado, verdadeiro futuro, e a
natureza de si mesma. Uma vez que souber a verdade primordial, o
trabalho absoluto da mente acaba. A razão pela evolução dela foi
alcançada. Logo, o propósito dela desaparece, ela desaparece. Você
a pode deixar.
Mestre/serva: Quando souber a verdade mental, ou verdade
intelectual, a sua mente já não o pode levar adiante. Ela precisa de
relaxar e tornar-se apenas uma consultora técnica. Ela precisa de se
tornar sua serva e parar de ser sua mestre.
O cérebro é o órgão mais sobrevalorizado do corpo. As coisas
importantes entram-lhe por outra maneira. Woody Allen
A era da mente: A mente tem sido uma parte tão grande do nosso
mundo que até foi desenvolvida uma religião mundial da mente. As
pessoas têm fé na mente. As pessoas acreditam que a mente é a
chave para o nosso sucesso em tudo. Isto deu à mente muito poder
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sobre nós.
A mente tornou-se Deus neste planeta.
Mais do que mentes: A mente é a rainha deste mundo. Quase todas
as instituições, escolas, negócios e governos promovem e suportam a
mente. Isso é tudo ótimo e bom, desde que saibamos que somos
mais que as nossas mentes, desde que saibamos que as nossas
mentes são apenas uma muito pequena e temporária parte de nós.
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Por detrás dos teus pensamentos e dos teus sentimentos, meu
irmão, há um senhor poderoso, um sábio desconhecido: chamase "Eu sou". Habita no teu corpo, é o teu corpo. Há mais razão
no teu corpo do que na melhor da tua sabedoria. Friedrich
Nietzsche
É tempo de parar de negligenciar o nosso espírito, o nosso verdadeiro
Eu. Nós somos menos de 1% as nossas mentes e mais de 99% o
nosso espírito mesmo quando as nossas mentes estão ativas. As
pessoas apenas não o sabem.
Os nossos corpos não se intrometem no caminho do nosso espírito;
eles o realçam, mas as nossas mentes sim se intrometem. Elas
mancham a verdade e a vida.
A verdade e a vida é a última fronteira.
Usar a nossa mente foi a chave para o nosso sucesso no passado,
mas não será no futuro. O oposto é verdade agora.
Vencer a mente será a chave para o sucesso.
Jesus disse, "Ao que vencer, dar-lhe-ei uma coroa da vida."
Ele está a dizer que se conseguir vencer a sua mente dominante, ele
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lhe dará vida.
A mente ainda será a chave para o próximo passo na evolução, mas
não a fazer o que fez no passado. Ela tem que mudar para nós
mudarmos.
Nós temos estado a fazer a vontade da mente, mas precisamos
de estar a fazer a vontade de Deus.
Tudo o que quero saber é como Deus pensa.
Albert Einstein
A Bíblia diz, "Quem fizer a vontade de Deus, permanecerá no céu
para sempre."
Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade. Mateus 6:10
Nós precisamos de uma era do espírito agora. O nosso espírito deve
ser visto como a parte mais importante de nós. O espírito é a parte
real, a parte eterna, o que nós sempre fomos e o que sempre
seremos, o nosso verdadeiro Eu. Quando não estamos a pensar,
somos 100% espírito.
Deus é uma metáfora para aquilo que transcende todos os níveis
de pensamento intelectual. É tão simples assim.
Joseph Campbell
Todos estão à espera de um salvador, quando é você que tem
que se salvar a si mesmo.
Assumir controlo: A sua mente tem que deixar de assumir controlo
para que o seu verdadeiro Eu, o seu eterno eu-espiritual, possa
assumir controlo. É o próximo e último passo na sua evolução.
Para fazer a vontade de Deus, você tem que saber a verdade e a
vida e se torná-las.
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A sua mente precisa de sair do seu caminho para que possa aprender
a verdade espiritual, a verdade viva, a verdade real, a verdade que
está além da mente.
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A única coisa entre si e Deus é você, ou aquilo que você pensa
que você é.
A mente: É só uma ferramenta que deve ser usada só quando é
precisa. Você usa um martelo quando precisa de fixar um prego.
Quando não precisa, você o deixa. Você usa uma cadeira quando
precisa de se sentar, mas não a carrega para todo o lado o tempo
todo. Isso seria exaustivo.
Como a última música dos Beatles diz; "Rapaz, vais carregar esse
peso por muito tempo."
A Bíblia diz, "Estar ausente do corpo é estar presente com o
senhor."Quando a mente está ausente, você está presente com o
senhor (Deus/vida).
Tomar conta dos assuntos: Não vai ter que se preocupar em não
pensar o suficiente para tomar conta dos assuntos. O único problema
que vai ter é o problema que sempre teve, pensar demais para viver
no presente, para viver na verdade e na vida.
Viva cada momento como se fosse a sua última dança na terra.
Carlos Castaneda
A mente bem-comportada: A mente controlada é como um cão de
estimação que dorme muito. Ele agora está a correr à volta de si e a
latir o tempo todo. Ela está fora de controlo e está a arruinar a sua
vida. Quando tomar controlo, ela se torna como um animal de
estimação bem-comportado.
Quando a mente está a dormir, você está acordado.
Quando a mente está acordada, você está a dormir.
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Se quiser estar completamente acordado, você tem que pôr a sua
mente para dormir, coloque-a em standby. Ela sempre estará lá
quando precisar. Ela o avisará caso haja perigo e o protegerá. A sua
mente está sempre pronta e à espera de entrar na sua vida por
qualquer razão. Quando está a funcionar corretamente, ela funciona
como um piloto automático que trabalha em segundo plano. Ela toma
conta dos parafusos da vida para que você possa ser livre e apenas
viver.
Você está certo de cada ação sua; tudo é deliberado e feito pela sua
mente pelo seu espírito no momento, na verdade, sem pensamento
ou preocupação de consequências, pois você está completamente
consciente e sempre faz a coisa certa. Você não pode fazer mal num
universo que conhece, e sabe isso.
Computadores: Deixe as máquinas pensarem. O nosso objetivo não
é pensar, mas sim viver, e nunca teremos de preocupar se as
máquinas o fazem melhor. Computadores estão a ser desenvolvidos
para que possamos pensar menos e viver mais.
Com o conhecimento da verdade primordial, você já não é a
Humanidade ou Mentanidade, pois já não vai viver como uma mente;
você é um novo ser. Você vai viver como um espírito imortal. Você
está a metamorfosear como uma lagarta a metamorfosear para uma
borboleta; você está a transformar-se num ser espiritual e está a
perceber o seu eu espiritual pela primeira vez.
Só quando esquecemos o que aprendemos é que começamos a
ter verdadeiro conhecimento. Henry David Thoreau
O potencial máximo da mente: Usar a sua mente menos não
significa que não esteja a usar a mente no seu máximo potencial;
menos é mais. Quanto menos bloquear a vida, mais a conhece, mais
a sabe.
Saber tudo: Quando a mente está em pausa, ela ainda está no jogo.
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Ela está completamente ciente do mundo juntamente consigo. Ela vê
e entende tudo pela primeira vez, por isso está muito melhor
informada do que estava antes de você ter assumido controlo.
39
A única fonte de conhecimento é a experiência.
Albert Einstein
Pensará menos, mas saberá muito mais, pois irá experienciar muito
mais, e o que experienciar será real, não uma enganação ou ilusão.
Você usará a mente muito menos, mas quando precisar dela, ela
funcionará muito melhor. Quando usar pouco a mente, você está a
fazer o que a mente é suposta fazer, o que ela evoluiu para fazer.
Você está a usar a mente para o seu máximo e absoluto potencial se
a usar para vencer a si mesma a fim de conhecer a verdade e a vida.
Jesus disse, "Aqueles que vencerem serão pilares para o céu."
Ele está a dizer que aqueles que vencerem as ilusões criadas pelas
suas próprias mentes sustentarão um céu na terra.
A Bíblia diz, "Você conhecerá o que não pode ser conhecido."
Isso é referente à vida verdadeira, que não pode ser conhecida com a
mente a bloquear a verdade e a vida. Quando a mente estiver fora do
caminho, você saberá os mistérios da vida.
A Bíblia diz, "Não se conformem a este mundo, mas
transformem-se pela renovação das suas mentes para que sejam
capazes de conhecer Deus."
Jesus disse, "Se não estiver comigo, está contra mim."
Amiga ou inimiga: A sua mente pode ser a sua pior inimiga ou
melhor amiga. Se estiver a usá-la para vencer ou transcender a si
própria e para saber a verdade e a vida, ela é a sua melhor amiga. Se
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não, é a sua pior inimiga; ela distrai-lo-á e prevenirá que veja a
verdade e a vida de uma maneira ou outra.
Jesus disse, "Não tente seduzir-me Satanás, pois está escrito
que servirás o espírito."
Arrepender: A palavra "arrepender" significa literalmente "mudar a
sua mente." Temos que a mudar de serva da besta, do diabo, para
um anjo, serva do espírito, e então para a mente de Cristo. A Bíblia
diz que você se torna um novo ser em Cristo.
A Bíblia diz, "Você tem que renovar a sua mente."
"Deixe esta mente estar em vós, que estava também em Jesus
Cristo."
Filipenses 2:5
O objetivo é ter a mente de Cristo, a mente de um ser espiritual.
Ame o seu inimigo: Jesus não se estava a referir a pessoas, mas
sim à mente/diabo, a mente animal, a besta dentro de toda a
humanidade que tem de ser vencida com a verdade.
Na sua cabeça, não é uma batalha entre o bem e o mal. Se você
luta contra algo, você lhe dá vida. O caminho é apenas querer a
verdade e a vida. Quando o fizer com todo o seu coração, a
mente diabólica, a sua adversária, apenas desaparece da sua
vida.
Até a confusão é vista como uma forma de amor depois que sabe
a verdade.
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Despertar para a Vida (41-48)
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Vida verdadeira: Você só está a receber uma minúscula
percentagem de toda a luz que entra pelos seus olhos, o som que
entra pelos seus ouvidos, as sensações que vêm de dentro e de fora
do seu corpo, todos os aromas no ar e o sabor da comida. A sua
mente está a distorcer, filtrar, interpretar e a bloquear maior parte
como mostrado na ilustração.
A primeira vez que experienciar a vida completamente, você irá se
surpreender. É a melhor coisa que existe ou que pode existir, e está
aqui o tempo todo em todos os momentos da sua vida, apenas à
espera que a deixe entrar. É a verdade e a vida como Jesus diz que
ele é; é amor divino, Deus, e você completamente vivo. Você estará
verdadeiramente vivo pela primeira vez.
Você ressuscitou dos mortos, a única morte que existe.
Morto para a vida: Jesus foi muito mal interpretado quando se trata
da morte.
Quando ele diz coisas como "não saboreará a morte", ele não está a
falar da morte física. Todos têm que saborear a morte física, até
mesmo ele, logo ele não pode estar a referir-se a isso. Ele está a falar
sobre a morte espiritual. Ele está a dizer que estamos todos mortos
para a vida.
A ressurreição: A história da ressurreição é uma metáfora que
mostra que temos todos que ressuscitar dos nossos mortos "eu" para
conhecer a verdade e a vida.
O problema é que as pessoas estão muito mortas para a vida
para saberem que estão mortas para a vida.
As pessoas estão muito inconscientes para saberem que estão
inconscientes.
Elas têm a mente muito fechada para saberem que têm a mente
muito fechada.
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Elas estão muito adormecidas para saberem que estão
adormecidas.
O famoso milagre de Jesus ter ressuscitado Lázaro dos mortos é um
bom exemplo de um dito que foi completamente distorcido e mal
interpretado.
Jesus disse, "Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertálo do sono." João 11:11
É isso o que a Bíblia diz. Ele está a dizer que Lázaro está apenas
adormecido. Se ele estivesse morto e Jesus o fosse trazer de volta à
vida, ele não o teria dito.
Por que é que Jesus diria que Lázaro estava adormecido se ele
estava morto?
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Jesus também disse mais tarde que ele estava morto, mas ele quis
dizer morto para a vida, não morto fisicamente.
Jesus disse, "Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto,
viverá"
Essa frase é chave para entender o que ele realmente quer dizer. Ele
não pode estar a falar de uma pessoa que esteja realmente morta,
pois ela não pode acreditar nele. Apenas alguém que está morto para
a vida é que pode acreditar nele. Vê o que quero dizer?
Jesus disse, "Estive morto, mas agora estou vivo."
Essa é a única referência que Jesus faz sobre a ressurreição na
Bíblia, e não se está a referir à sua morte física, pois ele o disse antes
de ter morrido.
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O mito de Lázaro estar morto fisicamente e Jesus o trazer de volta à
vida foi criado por pessoas a interpretarem erroneamente o que ele
realmente disse e quis dizer.
Jesus disse, "Eu vim para que tenhais vida, pois a maneira dos
mortais é uma morte vivida." Jesus está claramente a dizer que a
raça humana está espiritualmente morta.
Ninguém pode realmente voltar dos mortos; isso é impossível, mas
acordar do estado sonâmbulo é possível. Você só precisa da verdade
primordial para fazê-lo.
Se você acredita na interpretação aceite da Bíblia, você está
adormecido.
A história do Lázaro é um bom exemplo de como Jesus pode dizer
algo profundo e verdadeiro, e ser totalmente distorcido e
transformado num mito sobre milagres.
Jesus disse, "Se um homem cego conduzir um homem cego,
ambos cairão num buraco."
Então os cegos verão: Uma vez que as suas palavras forem
interpretadas corretamente, as pessoas serão capazes de ver a
verdade e vida que elas estavam muito cegas para ver.
Quando as pessoas acordarem para a verdade, elas verão o que
Jesus quis realmente dizer e o que ele realmente estava a tentar
fazer.
A Bíblia diz, em João 9, "Havendo eu sido cego, agora consigo
ver."
Quando você entender, será como um homem que foi fisicamente
cego a sua vida inteira a ver a vida pela primeira vez. É uma boa
metáfora, pois quando uma pessoa vê vida verdadeira pela primeira
vez é igualmente surpreendente e maravilhoso.
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É como Dorothy no Feiticeiro de Oz a ir de seu mundo preto e branco
para o encantado, mágico e colorido mundo de Oz.
Tal como uma pessoa que é cega desde nascença não consegue
imaginar como a vida realmente se parece, uma pessoa a viver na
sua mente não consegue imaginar o que a vida verdadeira se parece.
É uma surpresa.
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Hipnotismo: A humanidade está hipnotizada. Hipnotizado significa
estar num estado de semiconsciência, dormir acordado. O problema é
que estamos hipnotizados para não saber que estamos hipnotizados.
Sobre um feitiço: É como se estivéssemos sobre um feitiço que nos
pôs a dormir. Nós precisamos do beijo da verdade para acordar deste
feitiço.
Jesus pode curar os doentes; a verdade que ele revela cura a
sua doença sonâmbula.
Jesus não veio para ser um grande doutor e curar os que estão
doentes fisicamente; ele veio para curar os que estão doentes
espiritualmente. Tornar alguém fisicamente normal não é grande
coisa. Independentemente de como eles fiquem bem fisicamente,
eles ainda estão mortos espiritualmente. Eles não estão realizados,
ficarão doentes de novo e morrerão fisicamente independentemente
do que façam.
Jesus estava a tentar dar algo às pessoas realmente importante, algo
que as realize e que dure para sempre, mas as pessoas o perderam.
A mensagem dele é: você não pode ir a sonambular para o céu.
As pessoas podem tê-lo perdido no passado, mas nós não temos
que o perder agora.
Foco fatal: A sua mente concentra ou foca a sua atenção
maioritariamente no senso de visão e pensamento. Isto acontece,
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pois foram esses sentidos que mais ajudaram a nossa sobrevivência
no passado. Ao tentar salvar as nossas vidas, nós focamos apenas
em parte dela, e ao fazê-lo, nós não recebemos o inteiro; nós não
recebemos a nossa vida verdadeira.
Como Jesus disse, "Aquele que quiser salvar a sua vida, irá
perdê-la."
Existem momentos em que precisará de focar em parte da vida; para
o trabalho, para aprender coisas, e em situações perigosas, mas no
resto do tempo não precisa. A atenção de um ser espiritual se foca e
expande dependendo da situação.
Para trabalhar você precisa de se concentrar numa parte pequena da
vida, e um ser espiritual foca-se completamente e trata do assunto,
mas só o faz enquanto trabalha ou estuda.
Exemplo: Você tem que se concentrar para ler este livro, mas quando
parar de lê-lo, pode se abrir de novo. Para ler e aprender algo novo,
você tem que usar a sua mente, por isso não pode estar muito
consciente de outras coisas enquanto o faz, mas é necessário. Você
tem que estar concentrado enquanto conduz um carro ou quando
está perto de coisas perigosas, mas quando não estiver, você tem
que estar certo de se abrir sempre que conseguir.
Você se concentra completamente no que precisa, e depois se
abre completamente. Pare de fazer as coisas apenas por partes.
Comece a fazê-las completamente, 100%.
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Não julgueis: Você tem que reprogramar a sua mente para parar de
julgar o valor de um momento sobre o outro, ou de um sentido sobre
o outro, até que eles caiam em equilíbrio e se derretam juntos. Em
vez de se concentrar em parte da vida, você se concentra em toda a
vida. Você o faz ao não se concentrar de todo.
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A sua mente faz a concentração, por isso tudo o que tem de fazer é
abri-la. Os seus olhos ainda se concentrarão reflexivamente sem a
mente, mas no mais largo campo de visão possível. Você saberá
quando a sua mente está aberta, pois tudo se torna novo.
A Bíblia diz, "Você nascerá para o novo da vida."
A Bíblia diz que Deus faz todas as coisas novas. Nós só temos que
ver as coisas como elas verdadeiramente são, como elas nos estão a
ser dadas verdadeiramente.
A busca da verdade e da beleza são domínios em que nos é
consentido ficar crianças toda a vida. Albert Einstein
Descuidadas: As pessoas acham que iriam correr por aí malucas
sem a mente ligada o tempo todo. Elas acham isso, pois a mente as
faz sentirem assim, mas não é verdade. Viver no presente, viver sem
a mente, não significa que estará fora de controlo. Você estará no
verdadeiro controlo pela primeira vez.
Deixar ir: Uma vez que fixar a verdade, você não terá mais
preocupações, por isso tecnicamente será descuidado, mas não
viverá de maneira irresponsável.
Você será despreocupado, mas não descuidado, que nem
criança, mas não infantil, inocente, mas não ignorante. Não
precisará de nada, mas terá tudo.
Viverá deliberadamente e mais conscientemente de cada ação sua,
por isso não tem que se preocupar em deixar ir. Ao deixar ir o que
está fora de controlo, você ganha controlo. Ao deixar ir nada, você
recebe tudo. Ao deixar ir a ilusão, você pode ver a realidade pela
primeira vez.
O dito, "Você consegue o quer quando para de tentar" nem sempre
funciona quando se trata de pessoas e de coisas, mas funciona
quando se trata da vida. Você entra nela por não tentar entrar nela.
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Não pode pensar o seu caminho para vida verdadeira. Não
pensar é o caminho.
Você não tenta abrir a sua mente; isso não funciona. Você tem que
fazer o oposto e apenas deixar a vida entrar completamente. Você
não deixa espaço nenhum para a mente.
Mais vida = menos mente, menos mente = mais vida.
Carregar a sua bateria: É como carregar a sua bateria; todos os
pedaços de vida no presente que deixar entrar acordam-no mais um
pouco, e a vida continua a ficar melhor e melhor. Quanto mais
receber, mais deixará entrar. É como uma bola de neve.
44
Jesus disse, "Porque àquele que tem, se dará, e terá em
abundância; mas àquele que não tem, lhe será dado menos."
Até agora, maior parte das pessoas pensava que Jesus se estava a
referir a "coisas," que os ricos ficariam mais ricos, ou fé, que quanta
mais fé tivesse, mais receberia. A verdade é que ele se estava a
referir a "vida". Quanta mais vida receber, mais receberá.
Conectado: Quando vive no presente, você se está a conectar na
sua fonte da vida. A humanidade agora está a viver com a tomada
desconectada. É hora de nos conectarmos completamente.
Duas maneiras: Existem apenas duas maneiras de experienciar a
vida; pela mente ou não pela mente. Você tem duas escolhas em
cada momento da vida; estar com a sua mente, ou estar com
Deus/vida. A escolha é sua.
Diminua a velocidade de tudo o que faz apenas um por cento e
viverá cem por cento mais de vida. Um ano será como mil anos
como a Bíblia diz.
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Quando digo diminua a velocidade, isso não significa que não será
capaz de fazer tudo o que está a fazer; você apenas o faz
conscientemente. Você fica consciente de cada movimento, fique
consciente de cada movimento que faz. Se o fizer, você realmente
fará mais sem sequer tentar.
Ir para a Disneylândia: Lembra-se daquela vez quando era criança e
que tinha ido para a Disneylândia (ou algum lugar semelhante) pela
primeira vez? Esse dia pareceu durar para sempre. Pareceu, pois
você estava muito no presente. Tudo era novo e interessante, por
isso você aproveitou cada pedaço da vida em cada momento.
Quando acordar para a verdade e para a vida, todos os dias serão
como esse dia na Disneylândia. O tempo passará lentamente para si,
pois receberá mais vida de cada momento.
Antes de as pessoas acordarem, elas vêem um robô de Abraham
Lincoln como algo mais interessante do que uma pessoa viva. A
verdade é que sessenta triliões de células a trabalharem para animar
um corpo vivo é muito mais interessante do que algumas poucas
centenas de partes a animarem um corpo.
Jesus disse que você tem que nascer de novo para ver o reino
de Deus.
Nascer de novo: Os seus cinco sentidos são muito mais que a soma
das suas partes. Juntos, completamente abertos, eles revelam vida
verdadeira. Você acorda de um sono profundo e nasce de novo no
corpo em que está agora.
Não precisa de todos os cinco sentidos para conhecer vida
verdadeira; pode ser surdo e cego e ainda experienciá-la. É
apenas uma questão de tirar a sua mente do caminho.
É só uma mudança de perspectiva de homem/espírito para
espírito/homem
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O começo da busca pela vida verdadeira: Você começa por
conhecer apenas um sentido de cada vez. Comece com os que
negligenciou, como o seu sentido de olfato. Os sentidos que não tem
estado a usar para o seu máximo potencial levarão tempo para
acordar, eles estiveram semi-mortos por muito tempo.
45
O problema mente: À medida que vai se concentrando nos seus
sentidos e abrindo-os e equilibrando-os, ficará consciente da
presença da sua mente. Começará a perceber como ela o impede de
receber a vida naturalmente e completamente. Ela sempre
concentrará a sua atenção em parte do que receber, nunca o inteiro.
Deus/vida é tudo exceto a mente.
A mente é o problema: A mente não pode resolver este problema da
maneira que normalmente resolve problemas, pois ela é o problema
mas não o sabia até agora. A presença dela intromete-se na vida. É
esta noção que gradualmente lhe dá a habilidade de mudar a
natureza da sua mente, abri-la e deixá-la aberta. Leva alguma prática
para fazê-lo, mas desenvolverá uma facilidade.
Faça o que pode, com o que tem, no lugar onde está.
Theodore Roosevelt
Você não tem que ir para uma gruta meditar. Apenas comece a abrir
a sua percepção onde quer que esteja, sempre que puder.
Os nossos sentidos dão ao espírito a janela para o universo
físico.
Os nossos corpos têm apenas um propósito, e esse é de
carregar os nossos sentidos. Os nossos corpos são
simplesmente um sistema de suporte físico para os nossos
sentidos.
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É assim, pois são os nossos sentidos que abrem o mundo da vida
física para nós. Os nossos corpos apenas suportam e movem os
nossos sentidos para nós. Os nossos corpos e vida física não têm
outra razão para existir. Nós precisamos de nos tornar os nossos
sentidos.
Só tem que lembrar que o objetivo da sua vida é estar mais
consciente dela. Como é que isso não pode ser a coisa mais
importante e mais valorosa de se fazer?
Você precisa de saber que viver aberto o tanto quanto possível é o
caminho. Normalmente não tentaria sentir, ver, ouvir, cheirar, e
saborear tudo no presente o tanto quando pode. Agora irá.
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A maioria das pessoas não sabe que apenas viver no presente é
o objetivo da vida.
Normalmente, quando anda, você não sente o chão, mas agora
sentirá. Normalmente, você não tentaria ouvir cada pequeno som,
mas agora irá. Você normalmente não tenta cheirar cada aroma no
ar, mas agora irá. Quando você quer tudo, eventualmente receberá
tudo. É apenas uma questão de tempo, uma vez que saiba a verdade
e comece a jornada.
Você precisa de saber que é como a figura 1 do desenho; o
objetivo é ser a figura 2.
Pode levar um pouco de tempo até que se possa abrir
completamente, mas apenas sentir o chão debaixo dos seus pés mais
frequentemente e estar mais consciente de outras coisas de que
normalmente não estaria ciente tornam a vida mais rica. Isso carrega
as suas baterias espirituais e a vida torna-se melhor e melhor à
medida que se abre ao presente.
Eu não acredito que as pessoas estejam a procurar o sentido da
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vida, o tanto quanto elas estão a procurar a experiência de estar
vivo. Joseph Campbell
Inicialmente, você apenas ouve, sente, vê e cheira um pouco mais do
que o normal, mas isso é melhor do que era antes, pois você recebe
muito mais da vida. Cada pouco ajuda. A vida se constrói na vida, a
vida se alimenta da vida. Quanto mais vida receber, mais receberá.
Lembre-se que Jesus disse que para aqueles que tiverem mais será
dado mais e para aqueles que tiverem menos será dado ainda
menos. Em outras palavras, quanta mais vida receber, mais vida
receberá, e quanto menos vida deixar entrar, ou receber, menos
receberá. Por isso deixe toda a vida entrar e cresça na vida. Como
Bob Dylan disse, ou está ocupado a viver, ou está ocupado a morrer.
Nós não vemos as coisas da maneira que elas são; nós as
vemos da maneira que somos.
As coisas que passam pelos seus sentidos são a sua vida; nada
mais, nada menos. É tudo; não existe nada exceto a vida.
A verdadeira felicidade é... aproveitar o presente, sem a
dependência ansiosa no futuro. Lucius Annaeus Seneca
Você começa a entrar na jornada, no presente, e a sua vida se torna
melhor no instante em que começa. Você gosta, e começa a fazê-lo
mais e mais até que possa estar completamente aberto e até que
fique assim na maior parte do tempo.
Jesus disse, "Encontre o reino de Deus primeiro, e tudo
seguirá."
Único trabalho: A jornada, o presente, se tornará a coisa mais
importante para si, e é isso que é mais importante. Se viver apenas o
dobro do que vive agora, irá duplicar a vida que vive agora no seu
atual ciclo de vida. Se o triplicar, viverá três vezes mais de vida etc.
Se viver no presente, você verdadeiramente vive mais do que viveria
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em mil anos a viver pela sua mente, tal como a Bíblia diz.
E no fim, não são os anos em sua vida que importam. É a vida
em seus anos. Abraham Lincoln
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Você agora sabe que o seu único trabalho é viver, estar vivo, e
receber a maior quantidade de vida possível na maior parte do tempo
possível e o resto seguirá.
Você deve dedicar a sua vida à vida, pois é a única coisa que
existe.
Não estamos a falar de pequenas questões, mas sim de como
viver.
Sócrates
O seu melhor: Para dar o próximo passo na evolução, você tem que
fazer o absoluto melhor que pode fazer nesta vida com o que você
possui para trabalhar. O seu absoluto melhor é aprender e viver na
verdade e na vida. É tudo o que tem de fazer para vencer o jogo.
Jesus disse, "Primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas
estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo
dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo."
Em outras palavras, dedique a sua vida à sua vida.
Cada momento no presente é perfeito e completo por si mesmo.
A vida é sem sentido. Você traz o significado a ela. O sentido da
vida é o que você atribuir que seja. Estar vivo é o
significado. Joseph Campbell
Nota: Tenha em mente que a verdade primordial tem que ir no
seu subconsciente antes que possa despertar para a vida, por
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isso você tem que ler e entender este livro primeiro. Você tem
que saber a verdade subconscientemente antes que possa
conhecer a vida.
O que é a vida? É simplesmente tudo o que é real e que está no
presente. A vida dura para sempre, pois é impossível não durar a
partir da sua própria perspectiva. Nós também sabemos que a vida é
equilibrada, e que é absolutamente justa para todas as coisas vivas.
Vencer: Nós também sabemos como vencer o equilíbrio com a
verdade da vida (perspectiva), logo, nós estamos no processo de
vencer a dor e todas as emoções e sentimentos negativos, para que
possamos estar realizados pela vida para sempre.
Podia algo ser mais incrível ou maravilhoso? Como é que as
pessoas podem apenas tomá-lo por garantido? Como pode estar
descontente na luz da verdadeira situação?
É o filme mais realístico possível; está na absoluta definição HD e
som surround possíveis. Como se não bastasse, é cheiro-visível e
somos as estrelas dela para sempre. Como é que isso pode ser
superado?
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A Vida é o Objetivo (49-51)

A Bíblia diz que a porta para a perdição é larga, e estreita é a
porta que leva à vida. Por que não diz "estreita é a porta que leva
ao céu ou Deus"? Diz "vida".
A Bíblia diz claramente em muitos lugares que a vida é o objetivo.
Jesus disse, "Eu vim para que tenhais vida, pois a maneira dos
mortais é uma morte vivida."
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A vida é o que lhe acontece enquanto está ocupado a fazer
outros planos. John Lennon
Objetivos da vida: Naturalmente, você tem outros objetivos além de
encontrar a verdade e a vida, mas terá uma melhor chance de
alcançar esses objetivos se o seu objetivo primário for o presente.
Como Jesus disse, encontre o reino primeiro e o resto seguirá.
O presente é a única coisa que realmente existe; como é que ele
não pode ser o objetivo?
A mente e a sociedade que ela domina são orientadas para ter
objetivos, e isso é bom até um certo ponto. Você precisa de ter
objetivos e planos, mas não precisa de pensar neles o tempo todo
como as pessoas fazem agora.
Você só os põe como um guia sobre o que fazer na sua vida, e então
vive no presente ao trabalhar para realizar esses objetivos. O seu
objetivo absoluto é sempre o presente. O futuro não é tão importante
quanto o presente, simplesmente porque ele não realmente existe.
Fique de olho no prémio, vida verdadeira. As pessoas agora têm as
suas prioridades ao contrário.
Jesus disse que você tem que nascer de novo para ver o céu.
Jesus disse que você tem que nascer do espírito para ir para o
céu.
Amor verdadeiro: Quando tiver sucesso em abrir o presente
completamente pela primeira vez, você se sente como se sentiu
quando se apaixonou pela primeira vez. Começa a notar todas as
pequenas coisas, os pássaros a cantarem, etc. Você ama o que está
a sentir e sente que renasceu, porque você renasceu, renasceu para
vida verdadeira.
A Bíblia diz, "Deus é amor."
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Está a apaixonar-se pela própria vida. Ela nunca o deixará nem
deixará de lhe dar o seu amor. Conhecer Deus é amar Deus. Deus é
amor, tal como a Bíblia diz.
É um relacionamento amoroso entre si e a verdade e a vida. É amor
verdadeiro; um amor que durará para sempre, um amor que é sempre
novo, um amor que nunca morre.
Quando vê vida verdadeira, tudo o que sente é maravilha e
admiração, é sublime.
Dedicação: Se se dedicar a este relacionamento amoroso, você vai
estar completamente realizado para sempre. Este relacionamento
exige total dedicação, mas não é pedir muito quando recebe
literalmente tudo de volta.
Tudo: Quando se dedica à verdade e à vida, você está na verdade a
dedicar-se a si mesmo e a tudo na vida. Todas as partes da sua nova
vida, desde o seu trabalho à sua família, se beneficiarão.
49
Dedicação: Ao dedicar-se completamente para apenas uma coisa (o
presente), você dedica-se completamente a tudo na sua vida ao
mesmo tempo. Como podia ser mais simples? Isto é algo que pode
começar hoje. Não existe tempo a não ser o presente. Não existe
hora a não ser o agora.
2 = 0: Quando realmente vê os opostos como algo único, eles
desaparecem e a sua mente também. Não existe você e vida; não
existem dois, nem sequer um. Você é tudo e tudo é você.
Não estou a falar apenas de paz e contentamento; estou a falar
de felicidade verdadeira.
O conhecimento dos opostos que se equilibram faz a mente
desaparecer, pois a mente sabe que não é necessária, sabe que a
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vida é segura, justa, e que está em piloto automático.
Nada é mais seguro e certo do que a sua vida quando sabe a
verdade.
A verdade é o exato oposto do que as pessoas pensam que é, pois
elas pensam no nível físico. No nível físico, nada é mais certo do que
a morte. No nível espiritual, o oposto é correto; nada é mais certo do
que a vida.
É por isso que a verdade é tão importante; ela lhe mostra o que você
realmente é, e o que realmente está a acontecer o tempo todo. A
verdade lhe mostra que a vida é perfeita o tempo todo.
A vida/Deus está em controlo absoluto, e tudo será justo e
perfeito. Você e toda a gente viverão vidas equilibradas,
independentemente do que façam ou não façam.
A única questão é, você quer mais do que uma vida equilibrada?
Ninguém se está a sair melhor ou pior do que outra pessoa qualquer.
Algumas pessoas agora estão em cima materialmente e outras estão
em baixo, mas é um ciclo, e toda a gente recebe a mesma quantidade
do bom e do mau. Não seria justo de qualquer outra maneira, não é
verdade?
Quando você vê o inteiro da vida, você recebe o inteiro e não
apenas metade-metade.
Qualquer prazer que tenha sem vida verdadeira vai ser
equilibrado. Por que persegui-lo?
O único prazer que você verdadeiramente quer é a felicidade de
saber a verdade e a vida e viver no presente. É a única coisa que tem
verdadeiro valor.
A mente procura prazer; o espírito procura verdade. Aqueles que
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procuram prazer nunca encontrarão a verdade e a vida, e estarão
perdidos na dimensão animal para sempre.
A Bíblia diz que Jesus destrói as partições, as paredes.
Em outras palavras, a verdade e a vida destroem a mente que nos
separa de Deus e de uns dos outros; os opostos se unem. Jesus nos
une com tudo.
Se apenas tirar a mente do seu próprio caminho e deixar a vida
acontecer, terá o que realmente quer. Terá tudo o que há e que
existirá. É assim tão simples. Sabe-lo e fazê-lo são duas coisas
diferentes, mas sabe-lo é o começo.
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A melhor coisa depois de encontrar Deus/vida é procurar por ele.
Você não pode perder.
Acordar: A sua mente controladora começará a perceber que não lhe
pode ajudar muito quando está ativa como quando está passiva. Ela
começará a perceber o que tem de fazer para progredir.
Quando a sua mente entender, ela vai ajudar-lhe a conhecer vida
verdadeira, ela vai começar a abrir-se quando não é
necessária. Ela se mudará de um demónio para um anjo.
Ela desaparecerá para o segundo plano. Estará lá em meio segundo
quando precisar dela, mas quando não precisar, ela desaparece ou
desliga-se o tanto quanto possível dada a situação. Ela fará isto
automaticamente, reflexivamente e naturalmente.
Na sua cabeça, não é uma batalha entre o bem e o mal. Se lutar
contra algo, isso apenas lhe dá vida. Só tem que querer a
verdade e a vida. Quando o fizer com todo o seu coração, a
mente demoníaca, a sua adversária, cessa de existir na sua vida.
Quando se tornar um ser espiritual, a sua mente só estará ligada
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quando precisar, mas não será muito necessária, e quando for, ela
mal poderá estar ligada na maior parte do tempo. Quando tiver
completado a sua transformação, a sua mente será reprogramada
para operar no nível mínimo quando necessária, e desligar-se-á
sozinha quando não for necessária. Ela nunca ligará quaisquer
emoções ou sentimentos negativos.
Parceira eternal: O seu Eu-espiritual não pode fazer nada por si
mesmo. Ele precisa de uma mente como parceira para fazer as
coisas, incluindo abrir-se quando não é precisa. Antes que a mente o
possa ajudar, ela primeiro tem que entender que é o problema.
Perspectiva verdadeira: A sua mente é como poeira no espelho da
sua alma, ondas num lago que distorcem a sua reflexão. É o que lhe
faz ver a vida pelo vidro escuro, como a Bíblia diz (quase não ver a
vida). A mente não permite conhecer vida verdadeira, e também
impossibilita ver ela mesma. Você não pode ver a sua mente a partir
da sua perspectiva atual e nível de noção, pois você está a ver a
mente pela mente. A mente está a tentar ver-se por ela mesma. É por
isso que a sua perspectiva tem que mudar antes que possa vê-la
claramente.
A Bíblia diz, "Não estamos a lutar com carne e sangue, mas sim
com hospedeiros invisíveis do mal".
Tem que ver pelo seu espírito, o seu verdadeiro Eu, para vê-la. E aí,
você pode vê-la pelo que é, e como ela é a adversária da vida.
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Satanás (52-56)

A Bíblia diz, "Satanás é o príncipe de poder da terra."
O mundo todo está sob o poder do maligno. João 5:19
Satanás: A palavra "Satanás" significa adversário.
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A Bíblia descreve o diabo como "aquilo que engana o mundo." Existe
apenas uma coisa que nos engana, uma coisa que esconde a
verdade e a vida de nós, mas está muito perto para a maior parte das
pessoas conseguir vê-la.
Algumas pessoas acham que o diabo é uma criatura viva, algo com
chifres e uma cauda afiada, um criminal cósmico. É na verdade uma
metáfora para as nossas próprias mentes animais.
O diabo é apenas um nome para a força de ilusão das nossas vidas.
O adversário de Deus, o anticristo, etc. é a mente, a besta de dentro.
O grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente chamada
Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Revelação 12:9
A besta de dentro: Existe apenas um enganador. É o que nos
impede de ver a verdade e a vida, de ver vida verdadeira, de estar
com Deus.
O dragão é uma besta mitológica que não realmente existe.
A descrição metafórica da Bíblia não podia ser melhor. O diabo ou
dragão referido na Bíblia é a nossa própria mente animal, a besta
invisível dentro de nós.
A Bíblia diz que Cristo irá derrotar o anticristo com a verdade.
Quando as pessoas aprenderem a verdade, elas terão a mente de
Cristo e usarão a verdade contra as forças de ilusão para controlar o
diabo, para mudar o diabo.
Jesus disse, "Para trás de mim Satanás! Estás a bloquear o meu
caminho!"
Anjo Guardião: Jesus não se livra do diabo (mente); ele apenas
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toma controlo dele e o coloca no seu lugar, no fundo, por detrás da
vida.
Satanás se transformará num anjo de luz.
O que traz a luz: A palavra Lúcifer significa "o que traz a luz", ou "o
que traz a alvorada." Uma vez que a mente perceber que ela é o
problema, ela se transformará de Satanás para Lúcifer. A história é
sobre anjos maus e bons. Todos os anjos representam a mente, a má
mente e a boa mente, e mesmo as boas ainda são mentes, algo que
bloqueia a verdade e a vida. As boas representam a boa mente que o
ajuda a ver a verdade e a vida, um anjo guardião que luta os maus
estados da mente. Eles não são reais, são apenas metáforas que
representam estados diferentes da mente.
A Bíblia diz que Satanás é um anjo caído, o mais alto dos anjos que
se transformou no diabo, o inimigo de Deus. Ela apenas tem que
fazer o oposto e se transformar do diabo de volta para o ajudante de
Deus, e assim se transformará num ser divino, um ser espiritual.
A sua mente agora está à frente do seu espírito, mas ela precisa
de estar atrás de si.
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Até que a sua mente se transforme no seu ajudante, o seu guardião,
a mente é o seu inimigo mortal, o inimigo da verdade e da vida, o
inimigo de Deus. A mente é o que a Bíblia chama de Satanás e de
diabo, o seu adversário.
Os livros religiosos estão todos misturados e cheios de contradições.
Lúcifer é visto como bom e mau, e existem todos os tipos de anjos e
demónios, mas pode ver por todas as contradições que a verdade
está na verdade ali escondida. Se passar o seu tempo a estudar
todas as variadas interpretações e mitos, estará a cair numa
armadilha, e estará a passar o seu tempo na mente em vez de viver
em Deus/vida. É o que a maioria dos estudiosos religiosos está a
fazer, e é um erro grave.
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Verdade/Enganação: Não existem pessoas boas ou más; existem
apenas aquelas que sabem a verdade, e aquelas que não sabem. A
batalha entre o bem e o mal é uma batalha entre a verdade e a ilusão,
nada mais, nada menos.
A Bíblia descreve Satanás como o "enganador," e por definição,
isso significa que Satanás tem que ser a sua mente. Tudo o que
existe é a mente e a vida, e a vida por definição é "a verdade,"
por isso Satanás, o diabo, tem que ser a mente enganosa. Existe
a vida e a imaginação; não existe mais nada. Verdadeiro ou
falso?
A cobra falante: A mente é sorrateira como a cobra da Bíblia; é a
metáfora perfeita para o diabo/mente. Ela se desliza na sua cabeça
sem você perceber. É um pensamento, um julgamento, uma crença,
uma ideia, culpa, inveja, ódio, medo, preocupação ou uma das outras
manifestações da mente. Ela o tira do presente se não perceber e se
não a reconhecer pelo que é.
A mente controladora não é a sua amiga. Não é mais amiga do que a
cobra na história do Jardim do Éden era amiga de Adão e Eva. Ela o
tentará, distrairá, o enganará e o levará no caminho errado. Ela o
separa de Deus/vida e do paraíso.
A árvore do conhecimento: Na história mitológica do Jardim do
Éden, a árvore de onde Adão e Eva comeram e de onde a
humanidade continua a comer é a árvore do conhecimento. É descrita
como o conhecimento do bem e do mal. É o conhecimento do
julgamento, da comparação, do certo e do errado, sucesso e
fracasso, nascimento e morte, passado e futuro, os opostos da vida.
Adão e Eva aprenderam os opostos, mas não o equilíbrio dos
opostos, por isso a relva começou a parecer mais verde no outro lado
do jardim. Eles viram os seus corpos e se sentiram nus pela primeira
vez. Eles viram a morte e começaram a se preocupar. O
conhecimento fez com que os humanos começassem a pensar e a se
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preocuparem pela vida em vez de vivê-la. Eles abandonaram o
presente, pois já não o conseguiam ver; eles já não viam o paraíso.
Eles não conseguiam ver a perfeição da vida. Os seres humanos
tornaram-se uma mente. A humanidade (mentanidade) foi criada.
Como resultado, nós acabámos na terra de Nod. A terra de Nod é a
terra dos semi-adormecidos. Nós não éramos bons os suficientes, por
isso começámos a viver num sonho; nós adormecemos.
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Compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de
vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está
mais próxima do que cremos. Rom. 13:11
Nem todos dormiremos mas todos seremos transformados. 1
Cor 15:51
"Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te
dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti." Efésios 5:14
A Bíblia diz em muitos lugares que a humanidade está apenas a
dormir e que precisa de acordar. O problema é que estamos muito
adormecidos para saber que estamos adormecidos.
A Árvore da Vida: Existe outra árvore na história do Jardim do Éden
de onde a humanidade está a começar a comer. A Bíblia a chama de
árvore da vida. Uma vez que soubermos a verdade primordial, nós
acordamos para vida divina; nós metaforicamente começamos a
comer da árvore da vida. Nós nascemos de novo como seres
espirituais. Um ser espiritual come metaforicamente de ambas as
árvores.
A Bíblia diz, "Agora o homem se tornou como um de nós,
conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele
tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para
sempre." Génesis 3:22
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Quando você come da árvore da vida, você conhece ambas as
verdades, a verdade da mente (árvore do conhecimento) e a verdade
viva (árvore da vida). Você então conhecerá a verdade e a vida
(Jesus). Apenas outra coincidência?
Esse verso da Bíblia é suposto representar a voz de Deus. A palavra
chave é "viver," não apenas existir para sempre. Você pode viver em
Deus/vida para sempre, no paraíso para sempre.
A Bíblia diz que Deus diz a Adão e Eva: "Se comerem a fruta da
árvore do conhecimento, seguramente morrerão." Eles não morreram
fisicamente, mas morreram espiritualmente. Eles morreram para a
vida verdadeira; eles morreram para o presente, e o paraíso estava
perdido.
O verso da Bíblia diz claramente que se comermos da árvore da vida
depois de comermos da árvore do conhecimento seremos como
deuses, "tornar como um de nós." Diz que seremos mais de que Adão
e Eva eram. Adão e Eva não eram como Deuses antes de comerem a
maçã. Nós não queremos voltar para o jardim. Adão e Eva fizeram o
que tinham que fazer para ir para o paraíso. O Jardim de Éden não
era perfeito, o céu, o paraíso é. Para alcançar o paraíso, para ver o
paraíso, você tem que saber a verdade e a vida; você tem que
metaforicamente comer de ambas as árvores.
As pessoas estiveram a interpretar a história incorretamente. Elas
acreditam que eles fizeram algo errado; o oposto é verdade. Adão e
Eva sacrificaram o paraíso pelo conhecimento. A serpente fez o favor
absoluto a longo prazo. Nós precisávamos da mente para aprender a
verdade, e nós precisávamos da verdade para conhecer a vida divina,
para chegar a Deus e ao paraíso.
A Bíblia diz, "Temos que transformar as nossas mentes em
mentes de anjo."
54
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A história de Adão e Eva tem muitas coisas ocultas nela, mas a
mensagem geral é como as nossas mentes foram criadas. Ela
descreve como nos juntámos com o diabo/mente, e como podemos
transformar este diabo/mente de volta em um anjo.
Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no
meio do paraíso de Deus. Rev. 2:7
Em outras palavras, quando vencer as ilusões da mente, você verá a
vida como ela verdadeiramente é, e isso o preencherá. A metáfora da
vida como fruta ou comida significa que a vida, quando
verdadeiramente vista, o nutrirá. Jesus disse, o homem não vive com
pão só.
Verdade/metáfora: A história Bíblica de Adão e Eva é um
mito/metáfora e não a verdade literal, mas explica a verdade literal
exatamente. Uma coincidência?
A história metaforicamente descreve a transição dos seres humanos
para a humanidade perfeitamente. Também nos mostra o próximo
passo na nossa evolução. Essa história veio do nosso inconsciente
coletivo, ou o Espírito Santo, se preferir terminologia religiosa.
Apocalipse é sobre o começo do Cristianismo; Génesis é sobre
agora.
Como a maior parte das coisas religiosas, a Bíblia está ao contrário e
de cabeça para baixo. As pessoas pensam que o Génesis é apenas
sobre o começo da humanidade, e na verdade é mais sobre o fim; é
sobre o que está a acontecer agora. As pessoas pensam que o livro
de Apocalipse/Revelações é sobre agora ou o futuro, quando na
verdade a maior parte dele é sobre o começo do Cristianismo. 666
era Nero, o Imperador de Roma.
Muito de ambos os livros e do resto da Bíblia são interpretações
erróneas ou destinadas para pessoas do passado. Tentar encontrar
verdade onde ela não existe é apenas uma enganação da mente para
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distrair as pessoas da verdadeira verdade que os livros contêm.
A verdade na Bíblia está toda misturada; as coisas não estão na
ordem dos eventos.
Sobre agora: Tudo no passado é sobre agora, porque nada mais
existe. Nunca procure a verdade no passado ou no futuro; é tudo
sobre AGORA.
Levámos dez mil anos para estarmos numa posição de ver e
entender o conhecimento e de sermos capazes de comer da árvore
da vida (o AGORA), mas melhor tarde do que nunca. Comer da
árvore da vida não será tão fácil como morder uma maçã. Vai
requerer tomar controlo da nossa mente animal e colocá-la atrás do
nosso espírito.
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A Verdade primeiro: Como a história de Adão e Eva atesta, você
tem que aprender a verdade antes de receber a vida. É nessa ordem,
não ao contrário. As religiões orientais, por meditação e rituais,
tentam conhecer a vida primeiro, e não funcionará. Você tem que
aprender a verdade desta dimensão, toda ela, antes que possa dar o
próximo passo na evolução e conhecer vida verdadeira. Como podia
ser de outra maneira? Se não entende o modo como o mundo
funciona, como pode vencê-lo? Você não pode vencer o que não
conhece. É a árvore do conhecimento, depois a árvore da vida na
história de Adão e Eva, e Jesus diz que ele é a verdade e a vida.
A mente não está viva, a não ser que a deixe roubar a sua vida.
A mente não é um ser vivo, mas ela resistirá em lhe dar controlo
enquanto você lhe der a sua vida. Se o fizer, ela se tornará um ser
vivo, será você e tentará sobreviver como todos os seres vivos.
Quando a verdade primordial for vista, ela deixará de existir.
Como o nome indica, a mente o separa da verdade. A sua presença o

GlobalTruthProject.com

separa da verdade e da vida verdadeira. A sua mente usará o
controlo que possui sobre a torneira que jorra vida verdadeira para
ficar no controlo e ter mais controlo. Logo, você tem que realmente
prestar atenção para vencê-la, mas como Jesus disse, aqueles que
vencerem terão vida eterna.
Você tem que tirar o tempo para se conhecer a si mesmo
honestamente. Você tem que saber ambas as naturezas do seu Eumental e Eu-espiritual para saber a verdade primordial.
A mente não gosta de fazer coisas estúpidas, e enganar-se a si
mesma é o mais estúpido que pode fazer. Quanto mais consciente
ficar, mais a sua mente verá o problema; quanto mais ela vir o
problema, mais consciente você ficará. Isto leva a claridade total.
Jesus disse, "As vossas mentes devem ser esvaziadas das
falsidades desta dimensão se quiserem saber a Verdade Eterna."
56

Centro do Universo (57-58)

Centro do universo: Quando experienciar a vida igualmente de
todas as direções, você experiencia vida natural, vida verdadeira.
Você se torna o centro do universo, porque é isso é que você
verdadeiramente é. O universo é infinito em todas as direções,
por isso, independentemente de onde você for, você ficará
sempre exatamente no centro.
Pode estar a pensar que isso é apenas uma boa maneira de se ver a
vida, mas é mais que isso, pois é a verdade; é a única maneira
verdadeira de ver a grande imagem da vida.
Quando eu ando, eu não estou apenas a andar na rua; eu estou a
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andar pelo centro do meu próprio universo.
A Bíblia estava certa; nós estamos no centro do universo. Galileu,
Kepler e Copérnico também estavam certos a partir da perspectiva da
mente, mas pela sua própria perspectiva, a única perspectiva que
realmente importa a si, você está no centro do universo, e esse é o
único lugar em que você pode estar num universo infinito.
Primeiro passo: Quando perceber que está no centro do infinito
universo e que sempre estará, você percebe como você é especial
para Deus/vida.
Você está sempre no centro exato da vida. Toda a vida que vem para
o seu centro é só para si e para mais ninguém. Você está a viver o
seu único universo onde tudo é só para si; tudo no universo infinito é
só para si.
Viver com a consciência que é o centro do universo é o primeiro
passo que as pessoas tomam para se tornarem seres espirituais.
Isto é assim, pois é a coisa mais fácil de se fazer. Você o pode fazer
com a mente no estado em que está agora, e com outras pessoas por
perto. Maior parte das pessoas pode fazê-lo agora mesmo.
Experimente agora mesmo e verá o que quero dizer.
Você verá que você realmente é o centro do universo. Você verá que
a vida realmente está a vir a si de todas as direções e,
independentemente do que faça, isso nunca mudará. Fique
consciente que você é o centro. Não deixe nada ou alguém o tirar do
centro. Em vez disso, puxe-os para o centro juntamente com tudo.
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O ventre: Quando você nasceu, o seu centro era no umbigo, pois é
de onde a vida física veio pelo cordão umbilical. No útero da sua mãe,
você sentia a vida equilibradamente à sua volta. A sua cabeça não
era diferente do seu pé.
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No minuto que nasceu, você começou a respirar e abriu os seus
olhos; a sua consciência começou a movimentar-se em direção à sua
cabeça. Uns anos depois, a sua vida estava maioritariamente na
cabeça. Conforme se torna um ser espiritual, você começa a ir na
outra direção; você volta para o corpo e entra em contacto com toda a
vida de novo. Os nove meses que ficou no útero da sua mãe foi o
mais perto do céu que já esteve no seu corpo atual.
Sempre me arrependi de não ser tão sábio como no dia em que
nasci.
Henry David Thoreau
É colina abaixo desde o tempo que nasceu, pois por daí em diante,
você fica mais fora de equilíbrio e menos e menos consciente da vida.
A vida é semi boa até você chegar por volta dos dez anos, e aí a
mente começa realmente a tomar controlo da sua vida. Você começa
a saber mais da verdade, mas menos da vida. O objetivo da vida é
voltar ao equilíbrio com a verdade e a vida.
Você vive mais do nascimento aos dez anos do que dos dez aos
cem.
Quanto mais velho fica, mais fora do equilíbrio fica. Você nunca está
perto do equilíbrio divino de novo até que morra e esteja no útero de
novo, ou até se tornar um ser espiritual e viver no útero de Deus. É
um equilíbrio melhor, pois você também sabe a verdade que tinha
que aprender. É o equilíbrio de um ser espiritual.
Útero de Deus: Um ser espiritual experiencia vida pura, ainda mais
pura do que quando estava no útero da sua mãe, e dura para sempre.
É o objetivo de toda a vida.
Você obtém coração puro como diz na Bíblia. O coração refere-se ao
centro da vida, não ao seu coração que bombeia sangue. O universo
inteiro é o útero de Deus, e você está sempre no meio dele. Uma vez
que ficar consciente do facto que é o centro do universo, a sua
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consciência/espírito começa a se afastar da sua cabeça. Quanto mais
o fizer, mais fácil fica de viver fora da mente.
A mente não tem nem de perto o mesmo poder sob si fora da sua
cabeça. Apenas fique no centro de tudo, e tudo começará a vir a si
como demonstrado no desenho da página sete. Dê o primeiro passo
e recupere a sua verdadeira posição na vida.
Jesus disse, "Aquele que sabe tudo, mas que não se conhece a
si mesmo, não sabe nada."
O próximo passo é tornar-se o que você realmente é, conhecer você
mesmo e ser você mesmo. Quando você conhece o seu verdadeiro
eu, você conhece Deus/vida ao mesmo tempo.
A barreira da mente: A própria mente que nos possibilitou de chegar
à entrada do paraíso é agora a única coisa que nos impede de dar o
último passo, o passo final da evolução humana. O desenho na
página sete torna a besta visível. É um auto-retrato, um retrato de
antes e depois.
Jesus disse, "Eu vos darei o que nenhum olho viu, nenhum
ouvido ouviu, nenhuma mão tangeu, e o que jamais surgiu na
mente do homem."
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A Chave é a Verdade (59-64)

A Chave: A verdade primordial é a chave para o paraíso que Jesus
metaforicamente deu a São Pedro, o fundador da igreja; ele lhe deu
os mistérios do reino.
A igreja Católica, a igreja Cristã original, foi fundada por Pedro, mas a
maioria dos católicos nem se dá ao trabalho de ler o que ele diz.
Aqueles que lêem interpretam as suas palavras erroneamente. As
últimas palavras de Pedro foram que um ser espiritual é o exato
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oposto do modo que as pessoas são agora. Ele pediu para ser
crucificado de cabeça para baixo para mostrar que a humanidade
está a ver as coisas de cabeça para baixo. Este conhecimento que
Pedro deu à igreja é a chave do reino de Deus. Veja: Atos de Pedro,
XXXVIII.
A igreja deveria estar a fazer o que Jesus e o seu fundador Pedro
disseram para fazer. Quando ela fizer, ela realizará o seu
propósito e criará um paraíso na terra.
Até agora, ninguém conseguia entender o que Pedro quis dizer
quando ele disse; "quando o de cima se tornar o de baixo e o de
baixo o de cima, quando o interno se tornar o externo e o externo se
tornar o interno, então veremos o reino de Deus." Agora podemos
saber do que é que ele estava a falar. Não fazia sentido até agora.
Jesus disse, "Quando o exterior ficar como o interior, e o de
baixo como o de cima, este mundo encontrará paz."
As pessoas estão a viver como os seus falsos, mortais eu-mentais, e
deveriam estar a viver como os seus imortais eu-espirituais, o exato
oposto da maneira como vivem agora. A sua mente é como uma
porta, ou portão, e a verdade é a chave para essa porta. A verdade
faz com que a mente comece a mudar o seu relacionamento consigo.
A verdade muda a mente de diabo, o seu pior inimigo, para um anjo,
o seu melhor amigo. Não é coincidência que Pedro é
metaforicamente o guardião do portão do céu, ou que o símbolo altar
da Eucaristia pareça como a figura 2 do desenho.
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A mente já não é você; é apenas uma pequena parte de si. Já não é o
seu mestre; é o seu servo. Ela tem que fazer o exato oposto do que
evoluiu para fazer (controlar). É por isso que precisa da verdade e de
algum esforço para se livrar da mente.
É mais fácil desnaturar plutónio do que desnaturar o mal do
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espírito do homem. Albert Einstein
Espírito Impuro: Quando Jesus fala de espíritos impuros, ele se está
a referir a um espírito que está corrupto pela mente. Para ter um
espírito puro, a sua mente animal tem que ser vencida.
Coração puro: Quando Jesus se refere a ter coração puro, ele quer
dizer ter espírito puro, ter o espírito puro sem os seus pensamentos e
sentimentos a contaminá-lo.
Abrir a vida: Você só precisa de ter um pouco de espaço entre o seu
eu-espiritual e a sua mente, abra-o. Você só precisa de reconhecer o
que vem da vida/Deus e o que é apenas feito na sua mente.
Jesus disse, "Vocês têm que separar o trigo do joio."
Ele está a dizer para separar o espírito da sua mente. Separar a
verdade da mentira.
Todos os pensamentos, sentimentos e emoções vêm da mente, e não
são reais a não ser que lhes dê vida. Apenas tem que reconhecê-los
pelo que são e eles desaparecerão, e vida verdadeira aparecerá.
Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito,
aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1
Ver a diferença entre a sua mente e o seu eu-espiritual é a parte mais
difícil. Eles estiveram juntos durante muito tempo. Quando
verdadeiramente vir a diferença, o seu espírito e a sua mente se
começam a separar. Uma vez que conseguir essa pequena
separação, ela começa a abrir-se. Você só tem que cuidar dela e o
espaço crescerá.
Se é criado pela mente, não é real; tudo o resto é real
A mente contamina o espírito. Ela torna-o impuro, e Deus é espírito
puro. A verdade primordial remove a contaminação e você se conecta
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ou torna-se uno com Deus. Você está transformado, e vai de uma
vida mortal não realizadora para uma vida realizadora espiritual
imortal. O que poderia ser mais simples ou de maior benefício?
verdade primordial = transformação. É a razão pelo qual Jesus
disse que a verdade o libertará. A verdade o transforma ao lhe
mostrar o que você já verdadeiramente é.
É assim que podemos saber que as religiões tradicionais não estão a
contar a verdade, pelo menos não de uma maneira que as pessoas a
possam entender. Ninguém está a ser transformado pelo que elas
estão a ensinar. Quando algo foi tentado por milhões de pessoas
durante milhares de anos sem sucesso, um ser inteligente começaria
a perceber que não funciona. As religiões precisam de encontrar o
que está a faltar. Todas as guerras que já foram travadas, as travadas
agora e as do futuro serão travadas porque as pessoas não sabem a
verdade.
Não é apenas a religião; é a perseguição de dinheiro, poder e
fama que sempre acaba na morte. As pessoas saem com o que
vieram, mentes animais, mas elas não o conseguem enxergar até
os últimos minutos das suas vidas.
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Quem não arrisca não petisca: Os seres humanos estão habituados
à mente e não estão habituados à vida verdadeira. A mente fala
consigo; Deus/vida não. A mente lhe faz sentir como se não estivesse
sozinho, mas você não está sozinho com Deus/vida, apesar de
parecer assim no início. O mundo da mente é pequeno e
aconchegante; o mundo de Deus/vida é infinito.
As pessoas estão habituadas à vida falsa e levará algum tempo para
se habituarem a vida verdadeira. No início, estará mais confortável a
viver na mente do que na vida. As pessoas se sentem seguras com o
familiar e inseguras com o não familiar, por isso terá que conhecer
vida verdadeira pouco a pouco. É como entrar em água quente ou
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fria. Você tem que se habituar à vida verdadeira antes que possa
entrar inteiramente. Isso acontecerá se souber a verdade e realmente
quiser conhecer a vida. Acontecerá naturalmente; só precisará da sua
atenção e prática.
Viver na mente pode parecer natural, mas viver uma ilusão não é
viver.
Ponto de não retorno: Conforme vai experienciando vida verdadeira,
vai gostando mais. Quanto mais gosta, mais entrará em contacto com
ela, quanto mais entrar em contacto com ela, mais gostará dela.
Agora, você gosta de viver na mente mais do que na vida verdadeira.
Em breve, você gostará de viver mais na vida verdadeira, muito mais.
Esse é o ponto de não retorno, o ponto da sua transição para um ser
espiritual.
O caminho: Você só tem que fazer uma coisa; aprender a
reconhecer o que é verdade (Deus/vida), e o que não é verdade
(mente). Depois dê a sua vida apenas para o que for verdade e estará
livre. Se fizer isso, as coisas falsas que a mente cria já não
controlarão a sua vida; você estará livre. Pense nisso até entender a
verdade completamente, e depois faça apenas o que a verdade ditar.
Vida verdadeira é realmente assim tão simples, mas a maior
parte das pessoas não consegue ver a verdade agora.
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E aqueles que foram vistos a dançar foram declarados insanos
por aqueles que não conseguiam escutar a música. Friedrich
Nietzsche
Insanidade: Muitas pessoas que lerem isto não entenderão o que
estou a dizer e pensarão que sou louco. Essa é a resposta primária
para qualquer coisa diferente do que o que a maioria das pessoas
acredita. O ditado "ele perdeu a mente" (he has lost his mind) é a
maneira como as pessoas descrevem pessoas loucas. As pessoas
loucas ou insanas não perderam as suas mentes; elas têm uma
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mente defeituosa. Elas vivem na mente mais do que qualquer outra
pessoa, mas elas vivem numa mente defeituosa.
É a pior coisa que pode acontecer a alguém, pois elas terão maior
dificuldade em aprender a verdade e a vida. Se puderem aprender,
pode curar-lhes, pois saberão que não são as suas mentes e não as
deixarão afetar as suas vidas adversamente. Com medicamentos e a
verdade, poderemos curar a maioria das doenças mentais.
Quando a maioria das pessoas tem a mesma insanidade, elas
pensam que é normal e que qualquer um diferente é insano.
Semi-insano: Na verdade, a maioria das pessoas é semi-insana,
mas não o sabem, pois funcionam bem com os outros. Normalmente
as pessoas com quem elas se dão bem são tão loucas quanto elas
são, e é por isso que elas se entendem.
Entender-se com os outros ou ser popular não significa que você seja
sano; significa que você é como eles, e todos vocês podem ser semiinsanos. As pessoas populares somente sabem jogar o jogo da mente
que os outros gostam de jogar, e o fazem bem.
Definição de insanidade: A minha definição de insanidade seria
alguém que vive numa ilusão/delusão, alguém que não saiba o que a
vida verdadeira é. Por isso, eu vejo quase todos como insanos, mas
um bom insano, pois podem aprender a verdade e a vida, e a maioria
aprenderá quando alguém lhes disser o que está a acontecer.
Mau insano é insanidade verdadeira. São pessoas com uma mente
quebrada, uma incapacidade física. Elas podem não ter as
ferramentas para aprenderem a verdade e a vida na sua vida atual,
mas elas serão uma espécie de génio na sua próxima vida. Tudo se
equilibrará.
62
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Ficar sano: Inicialmente, quando tentar desligar a mente, a sua
mente pode fazê-lo sentir como se estivesse a ficar maluco ou a
morrer. É um mecanismo de defesa incorporado na mente desenhado
para manter a mente no controlo.
Você não está a ficar insano; você está a ficar sano.
A verdade é que, você está apenas a desligar a sua mente o tanto
quanto possível para que possa experienciar o mais possível. Não
existe nada de maluco sobre isso, existe? Não é preciso nem pensar
se deve ou não desfrutar o mais possível da vida, literalmente.
Jesus disse, "Quem procura, não cesse de procurar até achar; e,
quando achar, será estupefacto; e, quando estupefacto, ficará
maravilhado - e então terá domínio sobre o Universo."
Desligar a mente e abrir-se para vida verdadeira pode fazê-lo sentir
como se estivesse a ficar maluco, mas não está, e se o fizer
corretamente, ninguém nem sabe que o está a fazer.
No começo, tem que estar sozinho ou a não interagir com pessoas
(mentes) quando o fizer. Quando está com as outras pessoas, você
tem que jogar os jogos da mente, a não ser que esteja com outras
pessoas em transição ou que podem viver sem a mente.
A mente é mais poderosa do que o espírito neste mundo.
A mente é uma força dominante: A mente sempre infetará uma
pessoa que esteja a viver livre da mente.
Uma pessoa espiritual não pode fazer uma pessoa a viver na mente
parar de viver na mente, mas uma pessoa a viver na mente pode
fazer uma pessoa espiritual ativar a sua mente. A mente é uma forma
de energia; o espírito é como um vácuo.
A Bíblia diz que o diabo tem poder neste mundo.
A mente tem vantagem neste mundo. É da maneira que é, por isso
tem que estar sozinho ou estar com outras pessoas que saibam a
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verdade para viver sem a mente. Logo, será mais fácil viver sem a
mente neste mundo conforme mais pessoas saibam a verdade.
A sua mente e outras mentes farão de tudo para o deixar fora do
presente e lhe empurrarão para fora do caminho. O seu trabalho é
apenas deixar que a mente o faça, observe-a, e veja-a pelo que é,
e gradualmente ela vai se enfraquecendo. Ficará mais fácil ficar no
caminho.
Muitos profetas fizeram e disseram coisas loucas de tempo a tempo.
Isso é de se esperar de aqueles que têm que lidar com um mundo
repleto de seres que vêem um mundo completamente diferente (um
mundo falso).
Viver com pessoas menos evoluídas: Imagine que você seja o
único homem moderno num mundo cheio de homens da caverna. É
assim que um ser espiritual se sente ao viver com a humanidade.
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Você estaria a tentar explicar eletricidade para eles e eles pensariam
que você é maluco. Se lhes fizesse um martelo, eles o usariam para
coçar as costas ou para se matarem uns aos outros, não para
construir uma casa. Depois que tiver vencido a mente, viver com a
mentanidade é desafiante. Tornaria qualquer um meio louco. Jesus
estava nesta posição, e a maioria das pessoas pensava que ele era
louco. Quem é que era realmente louco?
Muitos profetas fizeram e disseram coisas que os outros percebiam
como insanas; é de se esperar. Imagine se todos que você
conhecesse agissem como um macaco. Você pensa que eles são
malucos, e eles pensam que você é maluco. Será muito melhor
quando todos evoluírem.
O profeta moderno: Existem muitos profetas falsos. Um profeta
verdadeiro é apenas alguém que vê as coisas como elas realmente
são, alguém que sabe a verdade e a vida. Um profeta falso não sabe,
mas vai por aí contar às pessoas que sabe a verdade. Na maior parte
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do tempo, as pessoas que realmente sabem a verdade e a vida não
andarão por aí a contar às pessoas qualquer coisa. Elas viverão e
deixarão viver enquanto elas anonimamente espalham a verdade na
internet.
Um profeta verdadeiro não pede a alguém para acreditar em qualquer
coisa. Eles farão o oposto e dirão que a verdade não é um sistema de
crença. Eles dirão que a verdade é a vida, a verdade está no
presente, e você ou a sabe, ou não. Um profeta verdadeiro lhe dirá a
verdade, como Jesus o fez.
Jesus disse, "Deus está dentro de vós e também fora de vós."
O ser espiritual do presente pode e deve aprender dos profetas do
passado e não cometer os mesmos erros. Para um profeta ser mais
efetivo, ele tem que se dar bem com as outras pessoas. Não serve de
nada à verdade perturbar as pessoas ou fazê-las pensar que você é
maluco ou uma ameaça para elas. Você quer fazer o oposto.
O objetivo deve ser dar-se bem com todos e ser popular. A única
diferença que as pessoas vêm num ser espiritual é que elas são mais
confiantes, independentes, reservadas, destemidas, abertas e
amorosas do que a maioria das pessoas.
Um ser espiritual sabe que tudo se equilibra, por isso elas vivem
cada momento das suas vidas, independentemente do que esteja
a acontecer. Elas apenas fluem com a vida.
As pessoas espirituais estão sempre de bom humor; nada as pode
perturbar por muito tempo, ou sequer perturbá-las. Elas têm caráter e
virtude, juntamente com uma qualidade divertida, amorosa e simples,
semelhante a crianças, com sabedoria de senso comum.
Não acreditam em nada: Seres espirituais não acreditam em nada.
Eles vêem apenas "aquilo que é" e dão a sua completa atenção a
tudo e a todos. Eles têm uma maior presença do que as outras
pessoas, pois eles vivem no presente e estão mais vivos. Muitos
entram no show business de uma maneira ou outra.
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Sozinhos: Seres espirituais gostam de estar com pessoas, mas
também são sozinhos, pois sempre irão preferir a sua própria
companhia. Quando os seres espirituais estão sozinhos, eles podem
viver completamente livres da mente e apenas estar com Deus/vida.
Existe uma grande diferença entre estar sozinho e ser solitário. Um
ser espiritual nunca é solitário, pois um ser espiritual está sempre com
Deus.
Mesmo uma pessoa que sabe a verdade e a vida, uma pessoa
espiritual, só pode viver completamente sem a mente quando está
sozinha, a não ser que esteja com outros que saibam a verdade e a
vida. É por isso que eles podem parecer solitários.
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Mente, a Infeção (65-72)

Os loucos estão no controlo do hospício.
Mentes geram mentes: Escolas, família, trabalho, grupos sociais,
religiões e partidos políticos são tudo mentes a criarem outras mentes
na sua própria imagem.
Outras mentes são que nem uma doença infetante; quanto mais perto
estiver delas, mais elas infetam a sua mente. Começa com as mais
próximas, mais influentes pessoas perto de si, como amigos, família e
superiores no trabalho ou na escola.
A sua família tem o maior poder de ativar a sua mente, especialmente
pais, irmãos e irmãs, pois eles estavam lá quando você ainda era
muito novo e a sua mente se estava a desenvolver. É difícil não reagir
às coisas que a sua família diz sem reagir como sempre tem reagido.
Você não tem que ficar longe da família ou de amigos próximos; só
tem que saber o que esperar quando lida com eles. É mais difícil
estar aberto com eles, mas não impossível. Você tem que se esforçar
mais e observar a sua mente de perto quando estiver com eles.
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Odiar a sua família: Um bom exemplo dos ditos de Jesus que foram
mal interpretados é o dito atribuído a Jesus que diz que você tem que
odiar a sua família. Ele não disse isso; ele disse que você tem que o
amar (a verdade e a vida) mais do que a sua própria família. Se você
ama a verdade e a vida, você ama tudo, incluindo a sua família.
É um sinal: É importante isso estar na Bíblia, pois torna claro que
existem interpretações erróneas. Mesmo os crentes entusiastas que
agora acreditam que a Bíblia inteira é literalmente verdade
perceberão que um homem de amor como Jesus nunca diria para
odiar alguém, ainda mais a sua própria família.
Jesus é quem diz para amar até o seu inimigo. Se as pessoas
puderem perceber que existe certamente pelo menos uma
interpretação errada, isso abrirá a porta para a percepção que têm
que existir muitas más traduções e interpretações erradas.
Esta revelação fará as pessoas mais abertas para o que Jesus está
realmente a dizer. Poderá ser a chave para aprender a verdadeira
verdade para aqueles que acreditam que tudo na Bíblia é verdade.
Você tem que estar aberto para a verdade para ver a verdade na
vida.
Jesus disse, "Quem descobrir o sentido correto dessas palavras,
não provará a morte."
Ele não o teria dito se ele não soubesse que no caminho haveria
interpretações erradas e que a maioria das pessoas não entenderia o
que ele disse.
Cordeiro de Deus: Quando você se torna um Cordeiro de Deus,
você é como um cordeiro, não um leão. O cordeiro não tem poder e
agressão. As pessoas interpretaram mal essa metáfora e pensam que
significa um cordeiro de sacrifício.
65
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O cordeiro é uma metáfora que Jesus usa para demonstrar a
fraqueza de um ser espiritual comparado às pessoas que vivem na
mente da besta. A besta é como um leão. O cordeiro é uma presa
fraca.
A besta vencerá num concurso de força física, pois ela é fisicamente
mais forte, e está na sua natureza lutar e tentar dominar a vida. A
natureza de um ser espiritual é aceitar e fluir com a vida como um
cordeiro sem magoar ninguém. Um leão tem que comer cordeiros
para sobreviver; um cordeiro não tem que matar os outros para
sobreviver.
Não pode perder: A besta pode ganhar no nível mortal, mas sempre
perderá no nível imortal.
Um ser espiritual nunca pode perder e sabe. A besta nunca pode
vencer e não sabe.
Um ser espiritual é péssimo a matar, mas ótimo a viver. O homem,
sendo um animal predatório, teve que ser ótimo a matar, como todos
os animais predatórios. Nós tínhamos que matar; era necessário para
sobreviver e para chegar onde estamos agora. Usar a força era o
certo, e mesmo se não fosse, funcionou. Pela primeira vez na nossa
história o oposto é verdade. Agora nós temos que ser ótimos a viver
para sobreviver e progredir. Nós mudámos a natureza do mundo o
suficiente; agora temos que mudar a natureza de nós próprios.
Agora, a força não é o caminho certo. A única exceção é quando é
usada em auto-defesa. Nós temos que nos defender dos animais
perigosos no nosso mundo.
Ontem obedecíamos a reis e curvávamos nossos pescoços
perante imperadores. Mas hoje, nos ajoelhamos apenas para a
verdade, seguimos apenas a beleza, e obedecemos apenas amor.
Khalil Gibran
A força já não está certa: Apesar de a força, poder e poder físico
terem funcionado no passado (nos beneficiaram), não funcionarão
GlobalTruthProject.com

(beneficiarão) no futuro, exceto em auto-defesa. Como eu digo
depois, nós não estamos fora da selva ainda, mas estaremos em
breve.
Jesus disse, "Os mansos herdarão a terra."
Foi interpretado de modo errado. Jesus na verdade disse que os
"fracos" herdarão a terra. Não existe nada de manso sobre Jesus. As
pessoas espirituais não parecerão ou agirão mansas. Nós somos
respeitosos, mas não mansos. Seremos fracos em poder material
comparados à besta, mas seremos fortes no espírito e destemidos.
Nós teremos o escudo da verdade, como a Bíblia diz. Deus vive
através de um ser espiritual; não tem como ser mais poderoso.
Jesus disse, “Aquele que vencer não será ferido pela segunda
morte”
A primeira morte foi quando a mente tomou controlo das nossas
vidas. Jesus está a dizer que se a vencer, não será ferido pela sua
segunda morte (quando morrer fisicamente).
Jesus disse, “Nada nos pode ferir.”
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Poder: Se você verdadeiramente quer poder, você tem que deixar
Deus viver através de si, pois você se torna o poder absoluto no
universo. Não tem como ficar mais poderoso. Deus/vida é o único
poder no universo, pois é o universo; tudo o resto é uma ilusão criada
pela mente.
Pessoas poderosas são puns no vento. Onde estão agora Hitler,
Stalin ou alguma das chamadas pessoas poderosas do passado?
Que poder é que eles realmente tinham? É apenas uma cara e muito
pequena ilusão que pode custar a sua alma, e frequentemente custa.
O esforço para unir a sabedoria e o poder raramente dá certo e
somente por tempo muito curto. Albert Einstein

GlobalTruthProject.com

Mente e morre: A busca por poder material no nosso pequeno tempo
de vida não faz muito sentido. As pessoas mentem, enganam e
vendem as suas almas por poder, e no melhor caso possível, elas
têm poucos anos de poder sobre os outros, depois o perdem e/ou
ficam velhos e morrem completamente sem poder. É tudo meio que
um desperdício de tempo, não é?
Jesus disse, "Beneficia a um homem ganhar o mundo e perder a
sua alma?"
Jesus tem razão. Quem quer riqueza material se lhe custa o seu
futuro imortal no céu? Você está a trocar a eternidade por uns poucos
anos. Tudo é equilibrado de qualquer jeito. Poder será equilibrado por
fraqueza.
Jesus disse, "As glórias desta dimensão duram apenas um
momento, as glórias da dimensão celestial permanecem para
sempre."
O mundo não é suficiente.
James Bond
Essa é uma troca má, independentemente de como olhe para
ela. Esta vida é curta. A única razão possível pelo qual as pessoas
farão a troca é se elas não souberem a verdade.
Riqueza é a habilidade de experienciar a vida plenamente.
Henry David Thoreau
Quando as pessoas começarem a ver a verdade, ninguém estará
interessado em poder material. Não só não vale a pena o esforço e o
preço que tem que pagar pelo poder, também vem com muita
responsabilidade, pressão, conflito, desilusão, stress, amigos falsos,
etc. Ser rico, famoso e poderoso não é tão bom como parece. É uma
enganação criada pela mente.
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Eu acho que as celebridades são as pessoas mais infelizes do
mundo.
Glenn Beck
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Olhe para a Britney Spears; ela tem fama, fortuna e beleza física, e
ela é menos contente do que algumas pessoas que têm cancro. Ela
tem o que a maioria das meninas pequenas pensa que quer, pois elas
não vêem a realidade da situação, apesar de estar nas notícias.
Esses grupos de adolescentes famosas que ninguém pensa que
deveriam estar nas notícias estão na verdade a ensinar uma ótima
lição, mas ninguém está a perceber. É ainda pior com homens no
poder. Parece muito melhor do que na verdade é. Precisar de riqueza
material e de poder é apenas uma fraqueza no caráter de uma
pessoa, é algo que as pessoas inseguras aspiram ter. Ter poder não
significa que essas pessoas sejam menos inseguras, pois elas estão
sempre preocupadas em perdê-lo. É tudo apenas um castelo de
areia. Querer poder significa que você não sabe a verdade. Poder é
só uma ilusão/desilusão passageira. A verdade é o único
verdadeiro poder.
Eu uso o termo ilusão/desilusão, pois é uma desilusão para as
pessoas que o têm e o procuram, e uma ilusão para as pessoas que
o vêem nos outros e acreditam que é algo que valha apena. É apenas
um jogo da mente que lhe custa tudo.
Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo
conhecerá paz. Jimi Hendrix
Eu não estou a pôr ninguém para baixo nem a dizer que pessoas com
poder ou que precisam de poder são más; elas apenas não sabem o
caminho como a maioria das pessoas. Elas podem aprender a
verdade e ir para o céu como quase qualquer um pode, e muitas
delas irão.
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O poeta John Keats uma vez disse: "Beleza é verdade, verdade é
beleza - isto é tudo o que conheceis sobre a Terra, e é tudo o que
precisais conhecer."
Beleza: Seres espirituais são a verdade personificada. Logo, eles são
os mais bonitos que se pode possivelmente ser. A beleza está nos
olhos de quem vê, e as pessoas espirituais vêem a beleza da vida.
Nós vamos parecer melhores do que a besta, especialmente uns para
os outros, pela primeira vez na história. No passado, a besta parecia
melhor, pois as pessoas não sabiam que a besta era um perdedor. A
besta tem uma verdadeira beleza, mas esconde uma verdadeira
feiura. Não existe algo mais bonito do que uma cobra ou um lobo,
mas o que eles fazem é feio. Como todos os animais predatórios
selvagens, eles caçam, matam e comem outros animais.
Só porque está na natureza não faz disso bom. É natureza
animal; podemos fazer melhor do que apenas natureza animal.
Podemos ter natureza espiritual pela primeira vez.
As pessoas poderosas parecem ser fortes e vencedoras. Elas têm
dinheiro, poder e mulheres, e no passado, os profetas pareciam ser
perdedores fracos em comparação. No breve futuro, o oposto será
verdade. O espírito tem verdadeira beleza e não tem nenhuma feiura.
Quando a verdade for vista, as pessoas espirituais serão vistas como
as mais bonitas.
Quando as mulheres derem o seu amor a homens que procuram a
verdade em vez de darem aos malandros e aos outros tolos e falsos,
o mundo mudará rápido. Acordem senhoras.
Poder das mulheres: Se não fosse pela atração dos homens pelas
mulheres, nós ainda estaríamos a viver em cavernas. Os homens
construíram este mundo para agradar as mulheres. O mundo semicivilizado que agora temos é por causa da poderosa atração que os
homens têm pelas mulheres. Quando as mulheres virem a verdade,
elas já não estarão atraídas por tolos e falsos. Quando elas
acordarem para a verdade, elas só estarão atraídas por homens que
podem dar a elas e aos seus filhos a verdade e a vida, verdadeira
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segurança. Isso mudará os homens e mudará o nosso mundo mais
rapidamente do que qualquer outra coisa. Nesse sentido, isso torna
as mulheres a chave para a nossa sobrevivência e salvação. Se elas
não acordarem, estamos todos mortos.
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Os corpos das mulheres foram feitos para servir a reprodução, para
serem atraentes e para fazerem filhos. Para melhor servirem a
reprodução, elas têm que manter o homem no nível animal. Elas
precisam que os homens estejam sintonizados com sexo para poder
acasalar. O problema é que é uma espada de dois gumes. O lado
bom é o amor, sexo e filhos. O lado mau, o outro lado da mesma
moeda, é a violência e a guerra. As mulheres mantêm a besta
instintiva do homem no poder. Se elas soubessem onde isso vai
levar, elas não o fariam, mas elas não o conseguem ver, pois é a sua
função biológica, o jogo de acasalamento. Existem exceções, mas a
maioria das fêmeas joga esse jogo agora.
É promovido nos filmes e em outras culturas populares. O tipo/cara
duro animal é fixe/legal e fica com a mulher. As mulheres reforçam
mau comportamento emocional ao gostar disso e encorajá-lo. A não
ser que as mulheres possam mudar isso em si mesmas, não existe
muita esperança para a raça humana.
Novo homem: Um macho espiritual precisa de saber que uma
mulher valoriza mais a verdade e a vida do que atração carnal, que
valoriza Deus mais do que o animal no homem. Um homem espiritual
sabe o perigo do amor carnal e como a tentação lhe pode custar tudo.
As mulheres ignorantes da verdade verdadeiramente causam o
declínio de um homem.
Um homem espiritual não é para ser confundido com um homem
religioso. Um sabe a verdade e a vida, sabe tudo; o outro sabe mitos.
O homem espiritual é uma nova forma de vida que deu luz a si
mesmo. Ele é o filho do homem a que Jesus se refere, o superhomem de que Friedrich Nietzsche fala. O homem que acredita nos
mitos é um tolo e um chato. O homem espiritual é o homem absoluto,
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imortal e tudo menos chato. Ele não precisa de nada além do que
tem, e ele tem tudo. Ele dá às mulheres tudo. Um mostra o caminho
para o céu, o outro para o inferno. Um é o melhor homem possível, e
um é o pior. Homens verdadeiros são muito raros, mas isso pode e
vai mudar com o apocalipse a acontecer agora.
Animais: As mulheres agora estão atraídas pelos homens por razões
animais. Elas estão atraídas por boas aparências, uma boa
personalidade, confiança, química e poder; a mesma razão pelo qual
os animais estão atraídos uns pelos outros. As mulheres fazem o que
fazem pela mesma razão que os insetos fazem o que fazem para
acasalar e reproduzir. Quando a verdade for vista, as mulheres
perceberão que não estamos aqui apenas para reproduzir como os
outros animais. Nós já fizemos isso milhões de vezes. Desta vez as
coisas são diferentes, ou digo, podem ser diferentes. Nós podemos
fazer e ser algo muito mais do que um animal, e todos que
aprenderem a verdade serão. Nós podemos e iremos acasalar e
reproduzir. Nós não temos que desistir de qualquer comportamento
animal desfrutável e positivo, mas nós temos que nos erguer acima
do nível animal e fazer o que fazemos no nível espiritual. Isso torna
as coisas animais muito melhores e dá a si e à sua família o paraíso
para sempre. Todos os homens e mulheres tomarão o caminho
espiritual assim que o virem.
Quando as mulheres virem a verdade e acordarem, elas se tornarão
novas criaturas em Cristo (verdade e a vida), elas não trocarão
felicidade eterna no céu por uns poucos risos, excitações, química
animal e poder temporário. Elas terão todas essas coisas e mais se, e
apenas se, elas derem o seu amor a um homem que saiba a
verdade. É o ingrediente essencial para uma relação verdadeiramente
de sucesso, uma relação que é mais romântica e realizadora do que
qualquer fantasia imaginável. Elas terão tudo, e o terão para sempre.
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O Cavaleiro de armadura brilhante é uma metáfora para um homem
que brilha de verdade e de vida. O romance que as mulheres sempre
sonharam agora é possível se elas virem a verdade. As mulheres
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querem tudo e poderão ter tudo se encontrarem um homem que saiba
tudo. O amor das mulheres será a maior motivação para os homens
aprenderem a verdade. É por isso que é tão importante que as
mulheres aprendam a verdade. Quanto mais rápido elas aprenderem,
mais rápido os homens irão aprendê-la, e mais rápido este mundo se
tornará um paraíso.
O corpo de uma pessoa é como o carro que o espírito conduz.
Um ser inteligente não julga a pessoa pelo carro que ela está
temporariamente a dirigir.
Aparência: É difícil de acreditar para alguém que vive na mente, mas
aparências não importam para uma pessoa espiritual, e a idade não
importa também. Quando um ser espiritual olha para o outro, tudo o
que eles vêem é beleza.
Isso não significa que as fêmeas não sejam mais atraentes quando
são jovens e na sua flor da vida. Esse período pode ser curto, por
isso é melhor para as mulheres não desperdiçarem qualquer desse
tempo valioso num falso. No céu, esse tipo de romance durará para
sempre, mas neste mundo, existe um tempo limite. Depois que passa,
um casal espiritual se muda para uma diferente, mas igualmente
realizadora fase da vida. Aparências e idade não importam com os
homens, pois o que torna um homem atraente é o que ele sabe e é. É
apenas da maneira que é neste mundo, e a verdade é a verdade.
Papéis: O homem é responsável pela verdade; a mulher é
responsável pela vida. A natureza suporta estes papéis diferentes. A
Natureza é Deus, por isso Deus suporta estes diferentes papéis para
machos e fêmeas, logo é um pecado não ir de acordo com eles. Ao
manter a família a viver na verdade, o homem dá à mulher a
segurança para viver livremente a vida e para trazer mais vida na
família. As responsabilidades são claras, mas juntam-se quando
ambos machos e fêmeas vivem na verdade e na vida.
As pessoas mais fixes/legais não pensam muito. Elas lidam com
o real.
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Fixe/legal: Os jovens querem ser fixes/legais. As pessoas que
enxergarem a verdade e a vida serão os primeiros Cristãos
fixes/legais na Terra. Na verdade, elas serão os primeiros Cristãos
desde Jesus, ponto final. Elas só tratarão do real e evitarão o resto.
As pessoas espirituais não agirão ou falarão de modo religioso; elas
só viverão vida verdadeira.
Verdadeira religião é viver realmente.
Albert Einstein
Chatos: Os tais Cristãos de hoje são chatos, pois a maioria são
hipócritas que vão por aí a pregar a ira de Deus e outras coisas que
não entendem. A maioria das pessoas que o fazem foram chatas a
vida inteira e só estão a usar a religião para ter alguns pseudo-amigos
que os aturem.
Seres espirituais podem ser qualquer um; maior parte do tempo eles
não falarão sobre o que é verdade e o que não é. Eles viverão a
verdade e a vida e continuarão a caminhar. A única coisa que as
pessoas irão reparar é que os seres espirituais têm a presença de
uma estrela de cinema e são divertidas e interessantes de estar por
perto, e repararão que são as pessoas mais fixes/legais.
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Lutar: Pessoas espirituais não gostam de lutar; já não está na nossa
natureza, mas nós o faremos quando necessário (auto-defesa). As
pessoas governadas pela besta lutarão mesmo quando não for
necessário, e é por isso que elas ganharam no passado. A melhor
defesa é normalmente o ataque. A besta vive no medo e na
insegurança, e ela dedica a sua vida a ter e a proteger poder material.
As pessoas governadas pela besta pensam muito sobre o poder
material e estão constantemente preocupadas e a prepararem-se
para o pior ou para algum tipo de conquista. Seres espirituais vivem
no amor e nunca se preocupam com nada.
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As pessoas espirituais dedicam as suas vidas à vida e não pensam
sobre lutar e poder ou outra coisa qualquer na maior parte do tempo.
Isso as torna mais fraca no senso físico.
A única segurança verdadeira é conhecer a verdade e a vida
(Jesus).
A verdade é o único lugar seguro de se pisar. Elisabete Stanton
As pessoas espirituais não se preocupam com o pior acontecer, pois
nós sabemos que vai acontecer a todos, e não existe absolutamente
nada que qualquer pessoa possa fazer sobre isso. Todos vão morrer.
Os seres espirituais sabem a verdade e não vivem em negação da
verdade. Nós estamos à espera do pior acontecer e viveremos cada
segundo da vida até isso acontecer. Depois nasceremos de novo no
céu e faremos o mesmo, só que melhor.
Lutar não é fixe/legal exceto no ringue ou nos filmes. Lutar é feio e
caro na vida real. Humanos animais não são fixes/legais. Pessoas
violentas, desordeiras, são humanos animais e uma força contra a
verdade e a vida. Uma pessoa espiritual só consegue desfrutar a
besta numa situação controlada, como música de heavy metal, filmes,
o ringue, etc.
Lutar coloca-o no presente, mas existe uma maneira melhor
agora.
Por que as pessoas lutam: A verdadeira razão pelo qual as pessoas
lutam não é pelo que elas pensam que é. Elas pensam que é por uma
causa, corrigir o errado, mas é na verdade para entrar no presente.
As pessoas fazem tudo o que elas fazem, direta ou indiretamente,
para entrarem no presente, e as pessoas continuarão a lutar até que
a verdade primordial seja sabida e as pessoas possam viver no
presente o tempo todo. Lutar é a pior maneira de entrar no presente,
pois dá mais poder à besta do que outra coisa qualquer. As pessoas
que ficam bêbadas e que contam histórias que glorificam a guerra e a
violência são mentirosas e tolas. No futuro próximo, as pessoas se
afastarão deles em protesto ao seu comportamento.
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Tipos fortes: Eles usam ameaça de violência para receber atenção.
Eles pensam que é respeito, mas é apenas um sinal de imaturidade e
ignorância. Eles são ignorantes.
Combate: As pessoas que sobrevivem o combate sempre sentem
que algo está a faltar, pois o presente está a faltar. O medo e a
intensidade do combate trazem as pessoas ao presente, lhes fazem
sentirem mais vivas e alertas. Quando elas voltam à vida normal, o
presente está a faltar.
É por isso que elas se recordam e pensam que era ótimo. É por isso
que as pessoas fazem desportos/esportes perigosos; o perigo o ajuda
a entrar no presente, mas não é o caminho. Isso o traz mais perto,
mas nunca o deixará entrar plenamente. O magnífico é que você não
precisa de estar em combate ou em situações perigosas para entrar
no presente ou para estar mais consciente da vida. Você só tem que
aprender a verdade primordial.
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O truque é ser capaz de entrar no presente sem perigo ou
violência.
A verdade é que todas as coisas perigosas só lhe dão um sabor do
presente. Elas não o dão todo, pois o medo, adrenalina, endorfinas e
outros químicos cerebrais o impedem de estar completamente aberto.
A única maneira de estar completamente no presente é ser capaz de
fazê-lo quando as coisas não estão perigosas.
Se as pessoas não conseguem entrar no presente com a
verdade, elas lutarão e farão outras coisas idiotas para entrarem.
Programados para a guerra: Durante milhões de anos e inúmeras
batalhas, a mente dos homens foi programada para se esquecer da
realidade do combate. Os homens se esquecem do quanto os seus
pés e todas as outras partes do seu corpo doíam. Eles se esquecem
como estavam famintos, exaustos, sujos, doentes, com calor ou frio,
muito desconfortáveis e a serem comidos vivos por insetos. Você está
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a carregar muito peso e está armado até aos dentes só para que
possa matar outro homem, outro soldado como você, no
microssegundo que o vir. Se ele for o sortudo, ele o vê primeiro e o
mata. É como matar o seu irmão gémeo, pois todos os soldados são
o mesmo.
Todo o seu idealismo desaparece e você está apenas a tentar
sobreviver; essa é a verdade.
Não podia ser pior, mas a evolução nos programou para esquecer,
para que estejamos prontos para ir para a guerra de novo. Era
necessário no passado ser desse jeito para sobreviver, mas nós
finalmente conseguimos, e agora a guerra não só é desnecessária,
como é essencial que mudemos os nossos modos. Nós temos que
ver a verdade e mudar para sobrevivermos agora. As pessoas que se
comportam violentamente só ficarão bem vistas nos filmes ou no
ringue. Quando as pessoas acordarem, as pessoas que se
comportam violentamente na vida real serão impopulares e serão
vistas por todos como as idiotas que são, especialmente para os
amigos.
Até agora, era necessário glorificar a violência para encorajar o
comportamento desordeiro e violento, pois nós vivíamos num mundo
predatório e precisávamos de preparar os jovens para a guerra. Os
tempos estão a mudar agora, e qualquer um que tentar se agarrar ao
passado selvagem será visto como o tolo que é e será socialmente
ostracizado até que mude os seus modos. Apenas a verdade pode
parar as pessoas de lutarem.
A verdade para a violência: A verdade torna as pessoas felizes e
seguras. Apenas pessoas infelizes, inseguras ou covardes lutam.
Quando a verdade e a vida forem reveladas para todos, toda a gente
será feliz e segura, e isso irá parar com todos os conflitos.
Infelicidade era boa. No passado, era melhor se ser infeliz, não
realizado, pois se você fosse feliz, você não progredia muito
materialmente. No passado, as pessoas infelizes que progrediam
mais o atacariam e o matariam. Isso forçou todos a viver num estado
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de infelicidade para sobreviver. Essa é uma das razões pelo qual
temos todos que ouvir a verdade e ser felizes ao mesmo tempo.
Destruir os nativos: Um bom exemplo é o conflito entre os Europeus
e as culturas nativas. Os nativos estavam contentes com as suas
vidas. Os europeus não estavam, por isso as suas armas progrediram
mais depressa, dando-lhes o poder de destruir os nativos.
Os grandes espíritos sempre tiveram que lutar contra a oposição
de mentes medíocres. Albert Einstein
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O Inconsciente Coletivo (73-77)

A única esperança para a verdade é que ela seja ouvida por uma alta
percentagem da humanidade mais ou menos ao mesmo tempo. A
tecnologia de comunicação finalmente evoluiu até ao ponto em que a
verdade pode alcançar quase toda a humanidade num curto período
de tempo. Uma vez que a verdade primordial seja definida, ela pode
ser espalhada para todos quase que instantaneamente, num abrir e
fechar de olhos como diz a Bíblia. No passado, a verdade não podia
sair e sobreviver, pois apenas uma pequena percentagem da
humanidade podia ouvir a verdade. A maioria das pessoas que não a
entendesse ou que acreditasse num mito iria acabar com os profetas,
e a verdade acabaria escondida em mitos.
Os seres espirituais não podiam vencer no passado, mas os
tempos estão a mudar, e graças à comunicação global, as
pessoas espirituais podem vencer agora.
O Inconsciente coletivo: Nas últimas gerações, nós descobrimos
duas forças invisíveis: a eletricidade e ondas eletromagnéticas (rádio).
Ninguém acreditava algumas centenas de anos atrás que elas
existiam. Nesta geração, iremos descobrir e confirmar uma nova força
invisível que chamo de mente coletiva inconsciente.
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É a força da natureza, ou parte da força da natureza, que nos dá
continuidade de uma vida para a outra. Sem ela, não podia haver
evolução.
Espírito Santo: A Bíblia a chama de Espírito Santo e o livro da vida.
Ela contém tudo o que fazemos, tal como a Bíblia diz, e controla a
nossa evolução.
Emergência: Uma força que guia nos mantém no caminho. É a única
parte da nossa mente que não é destruída quando os nossos corpos
morrem, e pode passar através da morte física connosco. Está fora
dos nossos corpos e independente dos nossos corpos.
Fator X: É a razão pelo qual formigas, abelhas, um cardume de
peixes ou um bando de pássaros se movimentam como um grande
organismo. É a razão pelo qual no ambiente certo, ADN / DNA e a
vida irão formar movimentos aleatórios de moléculas inorgânicas.
Existe uma inteligência subtil. Por que é que tudo parece ser guiado
por um Deus ou algum tipo de inteligência universal, omnipresente?
Uma nova ciência chamada "Emergência" (Emergence) está a
estudar o fenómeno. A maioria das coisas pode ser explicada por
forças conhecidas, mas não todas.
A razão pelo qual não descobrimos esta força ainda é porque ela é
muito subtil, apesar de dar ordem a literalmente tudo. Será impossível
detetar ou medi-la em qualquer instrumento que temos hoje. Não a
podemos ver, mas podemos ver o que ela faz. Nós sabemos que ela
existe, pois podemos ver os seus efeitos. Este fator X, juntamente
com a chance aleatória e a sobrevivência dos mais aptos, resultou na
evolução da vida. O inconsciente coletivo é este fator X, ou está no
mínimo a interagir com ele. O inconsciente coletivo nos conecta a
todos num nível subconsciente com mentes de todas as outras vidas.
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Energia escura: Os cientistas dizem que mais de noventa por cento
do universo é feito de algo que eles chamam de matéria negra e
energia escura. Eles sabem que está lá por causa dos seus efeitos
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gravitacionais nas coisas que eles conseguem ver, mas isso é tudo o
que eles sabem sobre elas. Eles estão a dizer que não sabem o que
noventa por cento do universo é. Esta energia escura pode ser onde
encontramos o inconsciente coletivo. Nós sabemos que o
inconsciente coletivo existe pelas mesmas razões; nós podemos ver
os seus efeitos na vida. No momento, só podemos saber que o
inconsciente coletivo existe porque ele tem de existir. Nós precisámos
de ajuda para chegarmos onde estamos agora.
Velho no céu: Seria fácil imaginar que o ajudante é como um Deus
que se parece connosco (nossa imagem), mas não existe evidência
disso. Teria de ser mais como uma forma de energia muito subtil e
invisível, como a gravidade e/ou ondas eletromagnéticas, ou algo que
ainda não descobrimos mas que se assemelha a elas, que afeta a
vida.
Colocar a força que controla a vida num corpo humano funcionou no
passado antigo, pois as pessoas primitivas não sabiam nada sobre
formas invisíveis de energia. As forças da natureza desconhecidas
eram explicadas por dizer que um Deus o fez. Desde lá, o nosso
conhecimento evoluiu e progrediu. Nós agora temos conhecimento
sobre forças invisíveis. Nós sabemos que elas são apenas uma forma
de energia.
Design inteligente existe; as religiões só não sabem o que ele é
ainda.
O Inconsciente coletivo não está vivo. É apenas uma parte das
nossas mentes, uma extensão das nossas mentes, não uma forma de
vida separada. O inconsciente coletivo é algo como a gravidade que
nos conecta a todos. Jesus o chama de Espírito Santo.
Jesus disse, “O Espírito Santo ensinará a vocês todas as
coisas.”
Carl Jung também usou o termo "inconsciente coletivo." Eu o uso
para descrever algo muito mais poderoso. Eu uso o mesmo termo
pois esse termo é o que melhor descreve o fenómeno que estou a
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tentar explicar. Não sabemos muito sobre o inconsciente coletivo
ainda. Isso mudará nesta geração. Eu tenho uma teoria:
Mente universal: Tal como uma fita magnética e discos armazenam
informações em computadores, a gravidade e/ou uma forma similar
de todas as energias subtis pode coletar e armazenar todas as
informações das nossas mentes. Também pode processar a
informação ao misturá-la com o inconsciente coletivo de todos os
outros tipos de vida na Terra e até mesmo com a vida de outros
mundos. Como um computador, a mente universal poderia ser
acessada e usada para traduzir informação de volta para as pessoas
na forma de inspiração, etc. Algumas pessoas podem se sintonizar e
fazer download de uma revelação, música, de uma obra de arte, ou
de um livro como este. Tudo o que podemos ter a certeza é de que é
possível comunicar com um tipo de mente universal.
Toda a extensão do conhecimento surge ao tornar o
inconsciente consciente. Friedrich Nietzsche
Em outras palavras, quando tira a sua mente do seu caminho, você
se torna consciente de algo que não estava consciente antes. Você
se torna consciente de algo além da mente. Você pode fazer contacto
com a mente universal da vida.
O intelecto tem pouco a fazer no caminho para a descoberta.
Chega um salto na consciência, chame-lhe intuição ou do que
quiser, a solução vem a si, e você não sabe como ou por quê. O
que é verdadeiramente importante é a intuição. Albert Einstein
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Inspiração: A palavra significa "sopro de Deus". É de onde ideias,
arte, poesia, filmes, filosofia, música, invenções, revelações e todas
as novas coisas criativas vêm. Ela se manifesta de muitas maneiras,
como talento, intuição e compreensão.
Intuição: Intuição e inspiração vêm do mesmo lugar. Ambas são
manifestações do inconsciente coletivo. Quando perguntadas de onde
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arranjaram a ideia para algo, as pessoas criativas dirão que estavam
inspiradas, que o sonharam, que veio num flash etc. Todas as coisas
novas e criativas vêm de fora da sua mente. Por definição, elas têm
que vir de fora da sua mente para serem verdadeiramente novas.
Uma vez perguntaram a Paul McCartney de onde as suas músicas
provinham. Ele respondeu: "Eu não sei; parece que vêm do ar."
Quando música verdadeira vem a mim - a música das esferas, a
música que ultrapassa a compreensão - ela não tem nada a ver
comigo, porque eu sou apenas o canal. A única alegria para mim
é que ela seja dada a mim e transcrevê-la como um médium...
são para esses momentos que eu vivo. John Lennon
A evidência: Tem que existir uma influência exterior, pois ideias
podem vir a muitas pessoas mais ou menos ao mesmo tempo em
toda a parte do planeta. Exemplo: A linguagem foi desenvolvida
quase que ao mesmo tempo em todo o lugar no planeta. Religiões de
tempos e lugares diferentes têm muitas coisas em comum.
Invenções, estilos de música e arte vêm às pessoas quase que ao
mesmo tempo. Não é apenas uma coincidência. Você pode saber que
todas as grandes músicas, ou inspiradas, vêm do inconsciente
coletivo, porque se não viessem, os músicos que escreveram as
músicas clássicas no passado ainda estariam a escrever músicas
clássicas agora. Alguns estão, mas maior parte não.
Grandes inspirações vêm quando vêm, e quando param de vir, não
tem como os músicos fazerem grandes obras por conta própria. O
quão bem você toca não tem nada a ver com isso. Quanto mais
velhos os músicos ficam, melhor eles tocam os seus instrumentos,
mas eles frequentemente têm as suas grandes músicas quando eram
jovens e quando não podiam tocar muito bem.
É o mesmo com livros, arte e invenções; de vez em quando num
largo período de tempo, você tem um Newton, Beethoven, um Edison
ou um Einstein. Estas pessoas só estavam mais conectadas ao
inconsciente coletivo, logo elas recebiam mais inspirações.
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O meu cérebro é apenas um receptor, no Universo existe um
núcleo do qual nós obtemos conhecimento, força e inspiração.
Não penetrei nos segredos deste núcleo, mas sei que ele
existe. Nikola Tesla
Mozart, Tesla, e Einstein eram apenas mais inspirados que maior
parte das pessoas.
Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no
silêncio e a verdade me é revelada. Albert Einstein
Einstein teve todas as suas grandes ideias em um ano (1905),
quando estava nos seus vinte anos de idade, sendo um agente de
patentes. Ele o chamou de seu ano mágico; foi um ano de grandes
inspirações. Ele dedicou o resto da sua vida a trabalhar nessas ideias
e não teve mais nenhuma grande inspiração. A vida dele tornou claro
que grandes ideias vêm em inspirações.
Demorou quase três anos para as pessoas poderem ver do que é que
ele estava a falar e aceitar as suas ideias. Quase todas as grandes
inspirações estavam à frente do seu tempo, e o resto do mundo
demora muito tempo para aceitá-las. É o mesmo com as coisas ditas
neste livro. Vai levar tempo para a maioria das pessoas aceitar que o
que é dito é verdade.
A Inspiração viajou de diferentes lugares e pessoas por épocas
diferentes da história. Está atualmente nos EUA, pois estamos a criar
todas as grandes novas invenções, mas estava na China no tempo
em que criaram a pólvora, o compasso, etc. Estava no Egito quando
construíram as pirâmides, na Grécia na forma de Aristóteles e
Sócrates. Estava na Espanha durante a época dos conquistadores,
Roma quando criou a engenharia civil. No Oriente Médio no tempo de
Al-Jazari. Estava em Florença durante a Renascença, em Viena
durante a idade de ouro da música clássica. Na Alemanha, quando
inventou os motores a jato e foguetes, na Inglaterra quando a
máquina a vapor foi inventada, dando início à era industrial.
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No passado, estes tempos de grande inspiração num grupo de
pessoas também se manifestavam no poder militar e na guerra,
tornando o país onde se manifestavam o mais poderoso do mundo.
Este poder de inspiração vem e vai. Os Italianos não são Romanos.
Os Gregos não são tão inspirados como eram na época de Sócrates
e Platão. Se estudar a história, poderá literalmente ver inspirações a
moverem-se através de pessoas diferentes, em tempos e lugares
diferentes. A inspiração vai e vem, e o poder e grandeza de uma
pessoa ou nação vai e vem com ela. Os EUA será o lugar onde a
inspiração ficará por mais tempo, pois ela é feita de pessoas de todos
os lugares.
Inspiração pode vir e ficar se aprender a verdade e a vida.
Isso não significa que você sempre estará a criar grandes invenções
ou músicas, pois quando enxergar a verdade primordial, você
perceberá que essas coisas não são tão importantes. Você percebe
que a única coisa importante é viver e espalhar a verdade e a vida.
A Bíblia diz, "Abençoados são aqueles que sofreram e
encontraram vida."
Muitos artistas acreditam que precisa de sofrer para estar inspirado
de grandeza, mas não é necessário, e é um desperdício de vida.
Você só precisa de saber a verdade e a vida. Sofrer pode destabilizar
a sua mente e deixar um pouco de inspiração passar, por isso
funciona sim, mas por que fazê-lo do modo difícil quando existe agora
uma maneira mais prazerosa?
Quase tudo o que você está a ler agora veio do ar como uma
inspiração. As minhas inspirações vêm como revelações da verdade.
As coisas que eu tenho das outras pessoas são apenas para suportar
as revelações neste livro. Por definição, qualquer verdade
verdadeiramente nova tem que vir de fora de si e do resto do mundo
para ser realmente nova. Se algo é conhecido ou existe, não é novo.
Todas as religiões, artes e ciências são ramos da mesma
árvore. Albert Einstein
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Como eu vejo a vida: Nos meus livros verá que interpreto coisas
(filmes, música, a Bíblia, etc.) a partir da minha própria e única
perspectiva. É frequentemente diferente da interpretação do autor. Eu
vejo tudo como sendo proveniente do que eu chamo a mente coletiva
inconsciente. As religiões o chamam de Espírito Santo. Eu vejo duas
categorias distintas; a mente animal e a mente espiritual (mente
divina). Todas as formas conscientes de vida (pessoas e animais) têm
os seus corpos e vida de uma das duas categorias, ou uma
combinação de ambos. Estas mentes espalham toda a realidade
como ondas de rádio, mas não como uma energia que conheçamos.
Os humanos e os animais estão ligados a estas ondas como um
receptor de rádio. Todos os animais, exceto os humanos e os seus
animais domésticos, estão somente ligados à mente animal. Os
humanos, os cães e os gatos estão a ter a combinação dos dois.
Alguns são mais animais que espirituais, e alguns são mais espirituais
que animais. Todos os humanos estão numa combinação diferente.
As pessoas que conseguem ver a verdade da vida conseguem ligarse o suficiente nos canais espirituais para se conectarem com a
mente de Deus (aquilo que cria o universo).
Uma vez que fizer esta conexão, você abandona a dimensão animal
mentalmente e a abandonará fisicamente quando morrer e renascer.
Esse é o objetivo.
Jesus disse, "Saiba o significado da criação que o rodeia, e você vai
perceber os mistérios ocultos da sua visão, pois a Verdade Eterna
está gravada em tudo o que existe. Digo-lhes a verdade quando digo
que não há nada oculto que não será revelado para a pessoa que
pode ler a criação do Elohim (vida)."
Imperfeito: Este livro não é perfeito. Qualquer um que possa ver a
verdade não esperaria que este livro fosse. Isto acontece porque a
informação que vem do inconsciente coletivo tem que passar pela
minha mente animal imperfeita. Tendo isso dito, esta é a explicação
mais clara, mais precisa e completa sobre a verdade da vida no
planeta. Tem estado no topo do concurso da verdade por cinco anos.
Vai permanecer na posição do topo até que algo melhor seja enviado
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para o concurso. Este livro está constantemente a ser melhorado e
atualizado, por isso deve ser relido frequentemente. A repetição é
necessária para que vá no seu subconsciente e mude a sua mente e
a sua vida.
Repetição: É melhor ler este livro de novo e de novo do que ler
outros livros que não são tão completos e precisos. Ler outros livros
apenas distrai as pessoas do melhor caminho. Você também deve
copiar este livro para o seu hard drive de vez em quando, para se
precaver caso as forças da ilusão o removam da Internet.
Para fazê-lo, clique com o botão direito do mouse e selecione
"Guardar como".
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Conectado: Estar conectado mentalmente pela gravidade e/ou o
campo magnético, ou algo do género, não é um conceito estranho. As
nossas mentes são apenas atividade bioelétrica nos nossos cérebros.
A gravidade e campos eletromagnéticos estão a passar pelos nossos
cérebros o tempo todo. Seria mais surpreendente se não nos
afetassem. A gravidade está conectada a tudo no universo infinito,
por isso as nossas mentes também podem estar conectadas num
nível subconsciente.
O futuro promete: Os cientistas dizem que o campo magnético da
terra irá se inverter no futuro próximo. Pergunto-me se isso terá
qualquer efeito na humanidade. Provavelmente não terá. Se algo
acontecer, não tem de ser o fim do mundo ou algum desastre. Na
verdade, existe uma melhor chance de algo maravilhoso acontecer à
raça humana do que algo horrível.
Estão a dever-nos. Tivemos muitos mais tempos maus do que bons
nos últimos dez mil anos. Nós fomos a causa da maior parte dos
tempos maus, mas não importa. Um momento mau é um momento
mau. A causa dele não impedirá as forças de equilíbrio de criarem
equilíbrio.
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Paz, amor e compreensão: A nossa história está cheia de guerras,
ódio, medo, desespero e confusão. Nós temos alguma paz, amor e
compreensão por vir. Nós deveremos ter pelo menos dez mil anos de
paz, amor e compreensão para equilibrar os últimos dez mil anos.
Nós passámos os últimos dez mil anos semi-adormecidos; nós
devemos acordar pelo menos nos próximos dez mil anos. Em vez do
fim do mundo, as probabilidades são de que será o começo de um
céu na Terra.
Você não está dependente de ninguém. O seu futuro espiritual não
está dependente na chance deste mundo se transformar num céu.
Também existe uma boa probabilidade de isso não acontecer, ou pelo
menos não na sua vida; você pode morrer antes que isso aconteça.
Você só está dependente da verdade e da vida. Se você as souber,
você está salvo; se não, não está salvo.
Ajudaria se as pessoas ao seu redor começassem a ver a verdade, e
deveria ser o o objetivo de toda a humanidade, mas você só pode
fazer o que pode fazer. Se a única coisa que pode fazer é aprender a
verdade e a vida para você mesmo, você fez tudo o que precisou de
fazer. Se aprender a verdade primordial nesta vida, o céu está
garantido na sua próxima vida, independentemente do que aconteça
ao resto do mundo. Saber a verdade não só lhe permite a entrada a
um lugar que as religiões chamam de céu depois de morrer, como lhe
dá a melhor vida possível aqui e agora. É o todos saem a ganhar
absoluto.
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Vida Após a Morte (78-83)

Todos morrem, mas quase ninguém vive.
Vida após a morte: A evidência não nos diz diretamente o que
acontece depois de morrermos, mas isso não significa que não
podemos saber o que acontece. Nós podemos pegar o que sabemos
e projetá-lo no futuro.
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Quando a evidência não lhe diz diretamente o que acontecerá, você
pode usar extrapolação e lógica dedutiva para saber o que
acontecerá. Exemplo: nós não sabemos por certo que o sol nascerá
de manhã. Tudo o que podemos saber é que aconteceu no passado e
que a natureza continuará a fazer o que foi feito no passado a não ser
que algo aconteça para mudar isso. Usando este método, podemos
ter quase a certeza que o sol nascerá de manhã, pois a Terra
continuará a girar e o sol continuará a brilhar por um pouco mais.
Usando este método, podemos saber o que acontecerá depois de
morrermos. O que se segue é o que extrapolar a evidência conhecida
diz que acontecerá e por quê.
Aconteceu antes: Nós sabemos que nascemos nesta vida e mundo
pelo menos uma vez, as nossas vidas atuais. Não existe evidência de
que algo mais aconteça ou possa acontecer. A evidência diz apenas
uma coisa; nós nascemos, vivemos, morremos e depois fazemos a
mesma coisa de novo. Isso demonstra-nos que evoluímos conforme
nos movimentamos por ciclos.
Você vai morrer! Talvez hoje. Este livro o prepara para isso.
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Morte: É algo pelo qual passámos inúmeras vezes. É o fim da sua
vida física atual e do seu corpo físico, incluindo a sua mente. A única
coisa que sobrevive a sua morte física além do seu espírito é a
posição em que está no inconsciente coletivo que alcançou nesta
vida. Na sua próxima vida, ele o concentra (o seu espírito) no nível de
consciência que você alcançou neste período de vida.
Todos morrem com um cérebro danificado; a morte acontece como o
resultado do seu cérebro estar danificado até ao ponto de não
conseguir mais conter a sua consciência. No inconsciente coletivo,
você na verdade morre no mais alto nível que alcançou nesta vida
antes de o seu cérebro ter sido danificado, ou mesmo se for anos
antes. Devido a isso, as pessoas que adoecerem mentalmente ou
que têm danos mentais que façam com que percam a sua memória e
conexão à verdade e a vida ainda vão para o céu.
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Garantia: O inconsciente coletivo tranca-o quando aprender a
verdade primordial, não necessariamente quando o seu corpo morrer
fisicamente. Você nunca pode perder o nível de consciência que
alcançou nesta vida, independentemente do que aconteça depois que
saiba a verdade primordial, devido ao inconsciente coletivo. Se o
inconsciente coletivo não funcionasse desta maneira, não haveria
evolução. Quando as pessoas morrem, os seus cérebros, logo as
suas mentes, estão comprometidas de uma maneira ou outra. Por
definição, a morte física faz com que você perca tudo físico, e isso
inclui o seu cérebro/mente. Logo, todos perdem a verdade antes de
morrerem.
A nossa mente essencial, ou mente espiritual, tem de ser preservada
fora do nosso eu físico e tem de estar a preservar o que aprendemos
e sabemos, ou não haveria progresso evolucionário. Como podemos
ver que existe progresso evolucionário, o inconsciente coletivo tem
que funcionar desta maneira. Até Jesus enlouqueceu perto do fim
quando estava na cruz. É por isso que ele disse, "Pai, por que me
abandonaste?" Acontece a todos.
Nascimento: É o começo de um novo ciclo de vida física. A sua
consciência está a começar num novo corpo e mente físicos. A sua
nova mente está num estado vazio exceto a parte instintiva da mente
se você nascer de novo no nível animal. A sua nova mente está
completamente vazia se você voltar como um ser espiritual no céu.
Você não estava com medo de nascer; por que ter medo de
morrer? É a mesma coisa.
O nascimento e a morte podem ser vistos como um único
evento, pois é assim que você os verá. A transição é instantânea
da sua perspectiva.
Anjo que guia: A morte é a sua consciência estar terminada num
corpo e começar em outro. O inconsciente coletivo fica sempre
consigo como um anjo que guia e traz o que você aprendeu consigo.
Ele está consigo num nível subconsciente se você voltar no nível
animal. Ele está consigo num nível consciente se voltar como um ser
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espiritual no céu.
A morte é tão certa para aquilo que nasce, como o nascimento é
certo para aquilo que morre. Bhagavad Gita
Reencarnação: Você é imortal, por isso é importante saber como
você pode voltar. Você pode voltar como a mais alta forma de vida
animal (humanidade), como a mais baixa forma de vida animal
(bactéria), ou você pode erguer-se do nível animal e voltar como um
ser espiritual.
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Se você morrer como um animal, você renasce como um animal.
Se morrer como um ser espiritual, renasce como um ser
espiritual, logo é importante tornar-se um.
Tudo depende da perspectiva e nível de consciência que você
alcançar nesta vida. O inconsciente coletivo conecta-se consigo em
níveis diferentes de consciência. Você está conectado
subconscientemente às outras almas ou espíritos que estão tão
conscientes da verdade e da vida como você está. Os pássaros da
mesma pena voam juntos após a morte.
Juntos para sempre: Como podemos saber se estaremos com os
nossos entes queridos depois da morte? Estaremos juntos se as
nossas mentes estiverem juntas agora, pois elas também estarão
juntas no inconsciente coletivo que determina onde e como o que
renasceremos depois da morte. Você sempre estará com aqueles que
sabem a verdade e a vida eternamente uma vez que as aprender. É
por isso que é melhor que todos que você ama as saibam.
O mito do céu: Um dos grandes atrativos do mito do céu é que você
se reúne com os seus entes queridos que morreram antes ou depois
de si. O mito diz que você verá os seus entes queridos da maneira
que eles eram nesta vida. Isso não é verdade; vocês nascem em
novos e diferentes corpos. A única coisa que é a mesma é o espírito.
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Voltar como você é agora não faz sentido, e ninguém realmente iria
querer que isso fosse verdade. Quando uma criança morre, os seus
pais esperam que ela ainda seja uma criança quando eles a virem no
céu depois de morrerem. Alguém que morre como uma criança tem
que ficar num corpo de criança para sempre? As avozinhas
permanecem velhinhas? Isso não acontece. Não existe juiz ou
julgamento quando morrer; você vai para onde as formas de vida
como você vão. Se viver como um animal, você será um animal na
sua próxima vida. Se viver como um ser espiritual, continuará a ser
um na sua próxima vida.
Como John Lennon disse, "É como sair de um carro e entrar em
outro."
Fantasmas: Espíritos não vivem sem um corpo físico de um tipo ou
outro. Fantasmas ou espíritos sem corpo que falam com pessoas e
assombram casas não existem. Se existissem fantasmas no local
onde as pessoas morrem, todos os hospitais estariam assombrados.
O seu espírito precisa de um corpo para viver (estar consciente da
vida). Você precisa de olhos funcionais para ver, ou os cegos
poderiam ver. Você precisa de ouvidos para ouvir, cordas vocais para
falar, etc. Quando você morrer, a partir da sua própria perspectiva,
você renascerá instantaneamente em outro corpo dentro do útero da
sua futura mãe. Quando você deixar o útero, você estará num novo
ambiente que reflete o nível de consciência que você alcançou nesta
vida. O seu nível de consciência na mente coletiva inconsciente
determina a natureza do seu novo corpo e ambiente. É o que toda a
evidência diz ser verdade. Se você aprender a verdade, você nasce
numa família com as almas das pessoas com que você está
relacionado e/ou amou nesta vida e vidas passadas se elas também
estiverem no mesmo nível de consciência. Você eventualmente
estará com todos os seus entes queridos no céu depois que eles
tiverem aprendido a verdade.
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Se viver na mente animal, o melhor que pode conseguir é ser como é
agora de novo. O pior que pode conseguir é começar tudo de novo no
fundo do ciclo evolucionário na Terra.
Nós somos todos cobaias no laboratório de Deus. A humanidade
é apenas um trabalho em progresso. Tennessee Williams
O ciclo da mente: Nós sabemos que pode levar cerca de 3 biliões de
anos para evoluir de bactéria para humanidade, mas nós não fizemos
a jornada inteira. As plantas não estão conscientes; apenas a vida
animal está, assim, nós entrámos na escada evolucionária quando a
vida animal evoluiu há cerca de 700 milhões de anos.
As plantas não têm consciência ou uma mente como a vida
animal tem.
Explosão Cambriana: Quando a vida tornou-se consciente, a
evolução começou a mover-se rapidamente. A consciência ligou a
evolução mais diretamente no inconsciente coletivo, o que acelerou
imensamente a evolução. Se olhar para a evidência fóssil, verá que
há quase meio bilião de anos a evolução explodiu na Terra. A vida
começou a evoluir muito rapidamente. Isso ocorreu como um
resultado direto da consciência.
União: Onde nós estamos agora tem muito em comum com a
Explosão Cambriana que aconteceu cerca de meio bilião de anos
atrás. Lá, nós fomos de seres unicelulares para seres pluricelulares.
Nós tivemos que o fazer para sobreviver as mudanças futuras do
planeta. Os seres unicelulares uniram-se para o benefício de todos, e
estamos a fazê-lo de novo.
Sem a verdade, é cada um por si só. Com a verdade, é um por
todos e todos por um. A verdade e a tecnologia de comunicação
estão a conectar-nos.
Os seres humanos são como grandes animais unicelulares. Nós não
estamos conectados uns aos outros conscientemente, só um pouco
subconscientemente. Nós estamos no processo de conectarmos uns
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com os outros a fim de dar o próximo passo na nossa evolução. Nós
nos conectaremos espiritualmente quando a verdade for enxergada.
O corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros,
sendo muitos, são um só corpo, assim é com os seguidores de
Cristo. 1 Coríntios 12:12
A conexão: A verdade primordial nos conectará, e a raça humana
ficará como um grande organismo. Isso permitirá a sobrevivência da
raça humana e nos transformará em seres espirituais enquanto
indivíduos.
Portões do céu: Atualmente, estamos no topo do ciclo evolucionário
deste mundo. Não existe nenhum lugar para ir a não ser para o fundo
e começar de novo, voltar como um humano de novo, ou evoluir para
um ser espiritual.
Sempre a melhorar: Muitas pessoas pensam que a vida vai sempre
melhorar, pensam que estamos sempre a evoluir mais e mais. É
apenas pensamento positivo. A evidência não suporta isso.
O nosso ciclo de vida físico mostra que você progride fisicamente até
cerca dos trinta e cinco anos e depois você começa a se deteriorar
fisicamente. As coisas não ficam sempre melhores e melhores, não
é? Elas só ficam melhores se souber a verdade.
A evidência mostra que tudo está a ir num círculo.
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Você não pode voltar em qualquer lugar no meio do ciclo
evolucionário, pois as coisas naturalmente vão num círculo completo.
Você não pode voltar no meio, isso significa que você vai ter que
voltar para o fim. Você vai ter que ir para o fim da fila, ou não seria
justo para os outros animais na linha evolucionária. Deus/vida é
sempre justo.
Evolução, linear ou cíclica: Todos os animais estão a fazer a
mesma coisa; evoluir. A grande questão é, é linear ou cíclica? Se for
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linear, estamos bem à frente de toda a vida animal na terra. Se for
cíclica, nós estamos à frente e atrás, pois estamos à frente agora, no
topo do ciclo, mas começamos no fundo quando morrermos. Temos
que assumir que é um ciclo, pois tudo no universo é um ciclo. Temos
que fazer o que dá a melhor chance de sair do ciclo animal para uma
melhor dimensão. Uma melhor dimensão é possível, uma onde não
se devora uns aos outros e não existe dor, medo ou morte. Algumas
religiões o chamam de céu. Elas dizem que a verdade, aprendê-la e
espalhá-la, é o caminho. A ciência e senso comum dizem a mesma
coisa, por isso, aprender e espalhar a verdade da vida é o caminho
para escolher.
A verdade dita que só existem três caminhos para ir quando
morrer.
Você pode ir para o céu, começar de novo no fundo do ciclo
evolucionário, ou voltar para onde está agora. A melhor das três
opções seria progredir enquanto progredir é possível. Se começar de
novo no fundo do ciclo evolucionário, você terá que viver no mundo
animal, o mundo de presas e garras por milhões de vidas antes que
esteja nesta posição de novo. Quem o quer fazer de novo?
Nós o fizemos pelo menos uma vez; por que fazê-lo de novo?
A vida que você pode ver diz que você morre, depois começa de
novo. Por que é que a evolução não seria o mesmo? Nós estamos no
topo ou no fim dela, por isso ela começará de novo para aqueles que
não se livrarem dela enquanto tiverem a oportunidade. Se alguma
evidência aparecesse que indicasse outra coisa, então talvez seria
diferente, mas até lá, nós temos que ir com a verdade que podemos
verificar.
Você só tem que se preocupar ou estar com medo se escolher
ignorar a verdade; aí você merece a queda. Se você encarar a
verdade e viver nela, você deve estar contente, não com medo, e
deve viver em amor e merece ir para um céu, e a noção do caminho
em que você está deveria fazer-lhe ainda mais contente. Verdadeiro
ou falso?
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Só pode sair do ciclo animal e tornar-se um ser espiritual quando está
na nossa muito rara posição. Se perceber a sua verdadeira natureza
e começar a viver a vida de um ser espiritual, não irá para nenhum
nível animal novamente.
Use ou perca: A única verdadeira diferença entre a humanidade e
todos os outros animais é a nossa habilidade de raciocinar e pensar
em um nível alto o suficiente para saber a verdade da vida. Logo, as
nossas mentes têm que ser o que temos de usar para evoluir adiante.
Temos que usar o que evoluímos, o que nos separou de todos os
outros animais.
Temos que usar o último passo que demos para dar o próximo
passo.
A nossa única missão é nos tornarmos mais do que somos
enquanto podemos.
Se não usarmos a nossa habilidade para saber a verdade da
vida, nós poderemos perdê-la, e poderemos ter que ir para o fim
da fila.
Propósito absoluto: Como somos animais com uma mente racional,
temos que usá-la para o seu propósito absoluto. Somos os únicos
animais que pode aprender e entender o mundo em que vive.
Nenhum outro animal nem sabe que vai morrer.
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Só pode existir um propósito absoluto para a humanidade, e esse
propósito é transcender ou evoluir além do mundo animal.
Jesus disse que você tem que nascer de novo para ver o céu.
Jesus disse que você tem que nascer do espírito para chegar no
céu.
Se morrer a viver tão ignorante da vida como um animal, não se pode
tornar nada mais na próxima vida. Tem que se mudar a si mesmo
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enquanto pode. Tem que se tornar mais do que um animal esperto
enquanto pode. Você tem que aprender a verdade da vida.
A maioria das pessoas agora são apenas macacos com chaves
de carro.
Todos estão a viver como animais até que saibam a verdade e
vivam a vida.
Até mesmo as pessoas que estão a viver uma vida boa e moral são
só animais; são apenas animais bem comportados. Os criminosos
são os animais óbvios, mas pelo menos estão a ser honestos quanto
à sua verdadeira natureza. Eles estão penas a agir como um animal
age.
Criminosos: Os criminosos vivem como animais. O pior é o
assassino-em-série, que recentemente tem estado em
desenvolvimento alarmante na nossa sociedade. Os assassinos-emsérie estão na verdade a fazer o que é natural para os animais. Todos
os animais predatórios vivem como assassinos-em-série.
Assassinos-em-série: Você sabia que os assassinos-em-série e os
assassinos sadomasoquistas estão a tornar-se uma epidemia? Estas
são pessoas que se excitam sexualmente pela dor e medo das
pessoas que elas ferem. Eles recebem prazer de controlar, possuir e
matar pessoas. É a besta, é o predador/presa na sua forma mais
pura.
Custa tudo: É a maneira natural como todos os animais inferiores
vivem e sempre viveram. A relação predador/presa é o mundo animal.
Por isso as pessoas, muitas pessoas, voltarão ao seu eu-animal, pois
não vêem outro caminho para seguir, não vêem nenhuma razão para
não o fazer. A religião é tola na sua forma atual; as pessoas não
acreditam nela, mesmo que digam acreditar, por isso não é um
incentivo para ser moral e bom para os outros. Dinheiro/riqueza não
traz realização, por isso algumas pessoas se perguntam, por que não
ter satisfação animal? Elas vão voltar ao comportamento animal que
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na verdade lhes realiza por um pouco período de tempo, mas custalhes tudo.
Apenas a verdade pode dar às pessoas uma razão real e
concreta para ser moral. Também lhes dá mais do que realização
animal, logo elas vão subir além do animal.
Existe muita satisfação animal em comportamento animal violento e
predatório, e é por isso que algumas pessoas o fazem. A pergunta
que elas têm de perguntar a si mesmas é: vale a pena o
preço? Todos, mesmo boas pessoas, têm que se perguntar essa
questão.
O risco não podia ser maior; céu para sempre, ou milhões de anos e
milhões de lutas até a morte para rastejar o seu caminho acima na
cadeia alimentar. Se os criminosos soubessem a verdade, eles
mudariam os seus modos de agir, por isso deveríamos contar-lhes.
A Bíblia diz que alguns serão salvos pelo amor e alguns serão
salvos pelo medo.
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Inferno (84-86)

Inferno: As religiões dizem que o inferno é um lugar de fogo e de
enxofre (sulfureto). Simplesmente acontece que a vida no fundo do
nosso ciclo evolucionário animal vive ao redor de vulcões cuspidores
de água preta, super aquecida, repleta de sulfureto, no fundo do
oceano a quilómetros abaixo da superfície.
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A fotografia acima é do inferno: O inferno descrito na Bíblia é um
verdadeiro lugar na Terra.
É o ambiente mais hostil onde a vida animal é encontrada na terra. Se
você for para o fundo do ciclo evolucionário, o início do ciclo, você vai
para um lugar descrito como o inferno. Uma coincidência?
A maioria das descrições populares do inferno foram descritas por
escritores como Milton, Blake e Dante, e muitas religiões adotaram
partes dessas descrições.
Sulfureto, água (o lago), um fogo inextinguível, uma cova funda,
escuridão, vermes, o abismo, e as outras coisas que descrevem o
inferno não são encontradas em nenhum outro ambiente onde a vida
é encontrada. O local demonstrado nas fotos é o único. Essas
chaminés também são onde a primeira vida na terra foi encontrada, o
verdadeiro fundo do nosso ciclo evolucionário.
Até recentemente, não sabíamos que qualquer forma de vida podia
viver em águas super aquecidas a quilómetros abaixo no fundo do
oceano. A cadeia alimentar começa lá em baixo com a bactéria que
se alimenta de sulfureto (sulfureto de hidrogénio) que sai dos
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respiradouros vulcânicos no chão do oceano. Os cientistas
recentemente descobriram que esta bactéria foi a primeira vida
animal na terra, o começo do ciclo evolucionário animal.
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=D69hGvCsWgA
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Os respiradouros são chamados de chaminés negras, pois cospem
água preta, super aquecida, que é repleta de sulfureto. Alguns
centímetros além dos respiradouros, a água é super gelada. É
completamente escura, como tinta; nenhuma luz alcança essa
profundidade aquática.
O Alcorão na verdade descreve o inferno como um lugar de água
fervente e água gelada. Você conhece outro lugar na Terra que tenha
vida e essas exatas condições? Não existe outro lugar igual. É o
inferno descrito pelas religiões.
Fizeste o caminho que vai do verme ao homem, mas ainda há
muito de verme em vós. Friedrich Nietzsche
Vermes gigantes: Muitas descrições do inferno mencionam vermes.
Vermes enormes, com cor vermelho-sangue, comem a bactéria que
vive por volta dos respiradouros vulcânicos. A bactéria vive no
intestino dos vermes, na barriga da besta, numa relação de simbiose
com o verme.
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Os vermes de vermelho-sangue mostrados acima crescem até cerca
de 2,7 metros e podem ter até duzentos anos. Estes animais vivem
em escuridão completa a quilómetros abaixo da superfície do oceano.
Até têm a mesma cor do mítico diabo.
No fundo da nossa escada evolucionária, existe uma a forma de
bactéria que realmente vive no estômago do verme. Existem mais
bactérias a viver nos seus estômagos do que existem seres humanos
na terra. Isto é um facto.
Jazes sobre um leito de vermes e os vermes são a tua
coberta. Isaías 14:11
O fundo da cadeia alimentar encontra-se a viver no intestino de um
verme de 2,7 metros, a quilómetros abaixo no escuro e gelado
oceano perto de respiradouros escaldantes.
Existem triliões de almas a mais no inferno do que existem seres
humanos na Terra.
85
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O inferno também é descrito como um local onde se é comido por
bestas. Se você voltar ao fundo da cadeia alimentar, você será
comido vivo por outros animais milhões de vezes antes que possa
evoluir para um ser humano de novo. Nós já o fizemos pelo menos
uma vez; nós tivemos que o fazer para chegarmos onde estamos
agora. Nós sabemos que os humanos evoluíram diretamente de lá.
Noventa por cento do espaço vivo e da maioria da vida na Terra é no
oceano. Se você não está interessado em aprender a verdade
primordial, espero que goste da água.
Nunca se esqueça pelo que tivemos que passar para chegarmos
onde estamos agora. Nós vivemos milhões de anos num mundo
selvagem. As pessoas precisam de lembrar-se de onde vieram para
saberem e apreciarem como elas são sortudas por estarem onde
estão agora, e como seria fácil voltar para onde viemos. Apenas
alguns minutos.
Aqueles que não se lembram do passado estão condenados a
repeti-lo. É verdade.
Tem que saber a situação para tomar vantagem dela. O que nos
separa da besta é que nós podemos saber a situação. Nós podemos
saber a verdade, abandonar o ciclo.
Nós também temos que lembrar da verdade depois que a sabemos.
O problema é que maior parte das pessoas esquece que o seu
propósito verdadeiro é escapar da dimensão animal. As pessoas
ficam apanhadas nas suas vidas do dia-a-dia e se esquecem. Você
tem que viver na verdade o tempo todo.
A mais comum forma de estupidez humana é esquecer o seu
próprio propósito. Friedrich Nietzsche
Os mais afastados da luz: Aquelas bactérias estão mais afastadas
da luz em ambas distância e tempo do que qualquer outra forma de
vida. A maneira como uma bactéria se sente é equilibrada como toda
a vida animal, logo, ser uma não é melhor ou pior do que ser outra
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forma de vida animal qualquer. O que faz delas a pior coisa que se
pode ser é que você fica o mais possivelmente afastado de onde nós
estamos agora. Você fica o mais afastado possível de Deus/vida e do
céu. As bactérias estão afastadas em pelo menos 700 milhões de
anos de distância. Isso torna esse local o pior local da terra, o
verdadeiro inferno.
Alguém tem que ser as bactérias, muitos alguém. Existem mais
bactérias do que existem seres humanos, muitas mais. Por que é que
elas estão onde estão e você está onde está?
O que é que elas fizeram para estarem onde estão? O que é que nós
fizemos para estarmos onde estamos? Nós não fizemos nada e elas
não fizeram nada. Nós somos apenas formas de vida animal em
lugares diferentes no ciclo evolutivo da Terra.
Uma forma de vida só pode fazer uma coisa que realmente importa, e
isso é aprender a verdade e a vida e se tornar um ser espiritual. Você
só pode fazer isso na posição em que estamos agora.
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O Nosso Verdadeiro Passado (87-96)

Nós estávamos na sopa: Por milhões de anos, nós vivemos como
bactérias. Os oceanos eram como uma sopa de bactéria com triliões
de bactérias a viverem e a morrerem. Demorou muito tempo para
evoluir além de bactéria. É um facto científico conhecido que isto é
verdade.
Sopa primordial: Nós fomos animais unicelulares por mais de oitenta
por cento do tempo em que estivemos na Terra. Se existe um
homem/Deus no céu a ver-nos, esse Deus viu nada mais do que
bactéria durante milhões de anos. Pegue um microscópio, veja o
mundo do seu passado, e veja por quanto tempo consegue observálas.
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Pense nisso, se existisse um homem/Deus no céu a observar-nos, ele
passou milhões de anos a ver bactéria, e milhões anos mais a ver
insetos, dinossauros, e outras chatas e previsíveis bestas até que
evoluíssemos para a humanidade poucos milhares de anos atrás. A
humanidade é uma forma de vida muito nova para nós.
Os humanos estiveram na terra por cerca de duzentos mil anos, e só
apareceram para Deus nos últimos seis mil anos, de acordo com a
Bíblia. Isso significa que por cerca de 95% do tempo, ele não fez
nada. E o que aconteceu a essas pessoas? Quando Deus apareceu,
ele escolheu o pior lugar na terra, as mais burras e violentas pessoas
do Oriente Médio. Por que é que ele ignorou completamente os mais
avançados e civilizados Chineses? Ele ignorou todos exceto os do
Oriente Médio.
Quando você vê a grande imagem, você percebe que se uma história
é localizada, ela é inventada pelas pessoas dessa área. Um Deus de
toda a humanidade não ignoraria toda a humanidade, não é verdade?
Relógio da vida: Se o tempo da vida que foi evoluindo na terra fosse
reduzido a 24 horas por dia, os seres humanos teriam evoluído
apenas nos últimos dois segundos no final do dia.
Nós tomamos ser humanos por garantido. Como podemos tomá-lo
por garantido com o que sabemos agora?
Nós rastejámos nesta terra muito mais do que andámos nela.
Nós estávamos na mesma Terra em que estamos agora. Nós
olhámos para o mesmo céu e víamos a mesma lua, sol e estrelas. A
única diferença é que estamos a viver num tipo diferente de corpo.
Nós evoluímos deles, por isso as probabilidades são que nós fomos
eles.
Do mesmo jeito que está a olhar por olhos humanos agora, você
olhou pelos olhos de um dinossauro. A vida parecia o mesmo; a única
verdadeira diferença é que agora está a olhar por um corpo diferente.
Deve imaginar como viver nos outros corpos devia ser.
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Quando os dinossauros ficaram extintos, nós ficámos extintos
enquanto dinossauros. Entendeu?
Migração das almas: Tal como a energia não pode ser criada ou
destruída, o mesmo acontece com a vida. Quando uma forma de vida
ou espécie se torna extinta, outra preenche o vazio, e a alma (você)
vai de corpo a corpo, de espécie a espécie, de réptil a mamífero, etc.
Como John Lennon disse; a morte é como sair de um carro e entrar
em outro. Quando um modelo se torna obsoleto, ele é substituído por
um modelo diferente, um modelo melhor. A vida faz a mesma coisa.
Tal como os carros evoluíram do modelo "T" para os modelos de
hoje, a vida animal evoluiu de bactérias para humanos, e os
condutores (nós) permaneceram o mesmo. Depois que as primeiras
vidas conscientes (almas) vieram para a Terra como bactéria, a
evidência diz que toda a vida animal, incluindo nós, evoluiu de elas,
mas as primeiras almas tiveram que vir de outro lugar além da Terra.
A maioria das pessoas não vê que existe prova absoluta que as
almas migraram de outro lugar além da Terra. Há quatro biliões e
meio de anos, não existia vida na Terra, por isso toda a vida teve
que vir de outro lugar.
A migração de almas significa que a reencarnação é verdade. A
alternativa, a teoria de que você só vive uma vez, não faz sentido.
Isso significaria que se você fosse uma larva, ou um rato, você só
teria a chance de viver como uma larva, rato, ou um dos outros triliões
de tipos de formas de vida uma vez, e pronto, acabava por aí por toda
a eternidade.
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A grande percepção: Quando lê e vê programas televisivos sobre a
evolução, eles sempre falam dos animais como se nós não
tivéssemos sido eles. No futuro próximo, as pessoas começarão a
fazer a conexão e começarão a perceber o que a evidência está
realmente a dizer. Reconhecer o nosso verdadeiro passado é o
próximo grande passo para a humanidade.
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O verdadeiro elo perdido: Quando nos ligarmos ao nosso
verdadeiro passado, a humanidade começará a se transformar em
seres espirituais num piscar de olhos evolucionário, tal como a Bíblia
diz.
A maioria das pessoas não consegue conceber por quanto tempo nós
vivemos como animais selvagens, mas elas precisam de fazê-lo para
que possam perceber o quão exclusivo é estar num corpo humano
para nós.
Um bilião é um grande número: Se começasse a contar sem parar,
dia e noite, sete dias por semana, e dissesse um novo número cada
segundo, demoraria quase 32 anos para que pudesse contar até um
bilião. A vida animal tem estado na terra por quase um bilião de anos.
Se pusesse esses segundos em anos, você teria uma ideia de quanto
tempo nós estivemos na terra como outra forma de vida. Alguém teve
que ser esses animais, e como nós evoluímos diretamente deles, teve
que ser nós. Nada mais faria sentido.
Nós não podemos nos lembrar de qualquer uma das nossas vidas
passadas, porque quando um dos nossos corpos morre, as nossas
mentes e memórias morrem com ele, mas agora nós sabemos e isso
nos mudará.
A verdade lhe liberta: Nós podemos não nos lembrar que vivemos
antes, mas agora sabemos que vivemos. Temos que agir perante
esse conhecimento se não quisermos passar pelo ciclo evolucionário
de novo. A verdade lhe liberta do ciclo animal.
Máquina do tempo: Se você pudesse entrar numa máquina do
tempo e voltar atrás no tempo no ritmo de cem anos por segundo,
você seria a humanidade por dois minutos e estaria num corpo
humano por cerca de vinte minutos.
Pelas próximas 13.8 horas, você estaria no corpo de antropoides e
macacos. Depois que voltasse atrás cerca de sete dias e meio, a cem
anos por segundo, estaria no corpo de um dinossauro. Pelos
próximos vinte e cinco anos voltando atrás no ritmo de cem anos por
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segundo, você estaria num corpo animal que está abaixo do nível
dinossauro. Na maior parte do tempo estaria a viver no oceano, a
viver principalmente como uma forma de bactéria.
A rocha no topo do Monte Evereste é um calcário marinho criado
pelas conchas de triliões de criaturas que morreram no fundo do
oceano. Nós estávamos lá quando aquela rocha se formou. Algumas
daquelas conchas podem ser nossas.
Aquela rocha moveu-se do fundo do oceano para o topo da maior
montanha na taxa de 2,5 centímetros por ano. Nós estivemos a
evoluir durante aquele mesmo tempo para a humanidade. Tudo o que
éramos era comida na cadeia alimentar até recentemente. Você foi
comido milhões de vezes por todas as espécies de predadores que já
viveram.
Tubarões: Se você acredita que um homem/Deus existe, ele deve ter
preferido os tubarões, pois eles estiveram na Terra por cerca de
quatrocentos e cinquenta milhões de anos a mais do que qualquer
outro vertebrado. A barata viveu inalterada por cerca de trezentos
milhões de anos.
Homens da caverna: Os neandertais viveram nesta terra por
duzentos e cinquenta milhares de anos a mais do que os humanos
modernos, e pelo menos quarenta vezes mais do que a humanidade.
Se um homem/Deus criou isto tudo, a evidência mostra que ele
realmente gostava dos selvagens e animalescos homens da caverna.
Ele estava a ver esses brutos selvagens durante esse tempo todo?
Há quinze milhões de anos, o rei de todos os tubarões existiu. Ele
tinha a mordida mais poderosa de todos os animais. É chamado de
Megalodon e tinha o tamanho de um autocarro/ônibus. Ele viveu nos
oceanos de todo o mundo por milhões de anos mais do que os
humanos estiveram aqui. Eles eram o predador topo como nós somos
agora. Nós vivemos naquele mundo.
Nós fomos eles e as suas presas, maioria baleias. O nosso
espírito foi de predador para presa e vice-versa por milhões de
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anos. O nosso espírito foi de trás e para a frente, de predador
para presa, e de espécies para espécies conforme fomos
evoluindo.
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Aqueles ossos de dinossauros que estamos sempre a desenterrar
faziam parte do corpo de alguém que viveu há muito tempo atrás.
Não é nada diferente do que desenterrar o esqueleto de um humano
que viveu há muito tempo atrás. Ossos são provas de um ser vivo
que viveu antes. Daqui a um milhão de anos, alguém pode escavar os
ossos que estão no nosso corpo agora. Será que as pessoas
entenderiam que os ossos pertenceram a alguém que realmente
estava vivo? Será que perceberiam que podiam estar a escavar os
seus próprios ossos de outra vida que viveram?
100% da evidência diz que é verdade; não existe evidência para
outra coisa qualquer, ponto.
Nós temos milhares de museus de história natural repletos da grande
evidência da nossa evolução, não existe evidência de que algo mais
tenha acontecido.
Mente racional: Uma mente racional é a única coisa que nos separa
dos animais inferiores. Se não a usarmos, não estamos a usar o que
nos torna especial e superior aos outros animais. Estamos a
desperdiçar a única coisa que nos torna diferente dos outros animais.
Se não usar a mente racional, não está a usar a coisa que precisa
usar para aprender a verdade e dar o próximo passo na evolução.
Nós ganhámos razão no nosso último passo na evolução. É o que
nos torna a humanidade. Nós agora temos que usá-la para dar
próximo passo e nos tornarmos seres espirituais. Use-a ou perca-a.
Quando, literalmente, toda a evidência diz que a evolução é
verdadeira, e existe zero por cento de evidência para algo mais, uma
pessoa honesta e racional tem que aceitar o facto que viemos de
animais inferiores. É o que uma mente racional iria concluir.
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Se não tem uma mente racional, é isso que não está certo, não a
evolução.
A evidência é sagrada: A evidência é a coisa mais sagrada que
existe, porque revela a verdade. A verdade revela vida verdadeira e o
liberta.
Deus é a evidência; a evidência é Deus.
A evidência: Os ossos são descobertos no nosso planeta, na terra
em que andamos agora, e sabemos a sua idade com certeza. As
suas idades coincidem perfeitamente com o período de tempo que
demoraria para evoluir deles para nós. Tudo coincide perfeitamente.
Os ossos são de animais que estão na nossa linha genética direta.
Nós somos geneticamente diferentes dos chimpanzés apenas por
menos de dois por cento e estamos conectados geneticamente a toda
a vida animal que já existiu neste planeta, incluindo as bactérias que
vivem ao redor daqueles respiradores escaldantes no oceano.
Os dinossauros tinham dois olhos, um cérebro, espinha dorsal,
coração, pulmões, estômago, sangue, boca, nariz, ouvidos e quatro
membros. Eles tinham os mesmos básicos que nós temos agora
enquanto humanos. Eles dormiam, comiam, acasalavam, nasciam e
morriam, como nós agora.
Diferente: A maioria das pessoas está a fazer as mesmas coisas; o
que as torna diferentes? Nós podemos e devemos fazer o que eles
faziam, mas também temos que fazer o que apenas nós podemos
fazer para sermos verdadeiramente diferentes. Quando nós
realmente formos diferentes, nós realmente saímos da dimensão
animal.
A evidência diz que nós uma vez fomos eles, diz que evoluímos
deles. Não existe evidência que viemos de outro lugar qualquer.
Logo, temos que concluir que é verdade até que apareça melhor
evidência para mostrar que viemos de outro lugar qualquer.
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Tudo neste livro apenas diz o que a evidência diz, o que Deus
diz.
Nunca haverá outra evidência, porque isso seria dizer que todos os
ossos foram plantados para nos enganar e isso não faria sentido
nenhum. Nós todos sabemos o que a verdade é; apenas estamos em
negação. A verdade é a verdade, e é ela que o liberta.
Agora sabemos que andámos na Terra em corpos de
dinossauros por oitocentas vezes mais do que andámos em
corpos humanos.
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Este é o primeiro livro sobre verdade física e espiritual baseado
na realidade.
Existem muitos livros sobre o que é a verdade, mas este é o primeiro
a dizer apenas o que a evidência diz ser verdade. A verdade é a
realidade; nada mais, nada menos.
Existem dez milhões de espécies conhecidas de animais na terra.
Podem existir, quem sabe, até cem milhões de espécies. Nós somos
apenas uma delas, nada mais, nada menos.
A verdade é como ela parece ser. Como poderia ser outra coisa
qualquer?
A verdade é que os seres humanos são apenas um pequeno
galho da nossa árvore evolucionária.
O nosso espírito não foi apenas o galho; ele foi toda a árvore da vida
deste planeta.
Isto são notícias importantes para as pessoas, mas a maioria
negará o seu verdadeiro passado.
Os seres humanos são apenas um dos milhões de espécies
diferentes de vida na Terra. Nós não somos nada de especial nos
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olhos da criação. Somos apenas uma legião nas nossas mentes e
criámos mitos para nos glorificar. Somos mesmo seres
inteligentes?
Somos especiais no sentido que temos uma mente racional, mas isso
não é nada de mais, especialmente se a usar mal e espalhar
mentiras, ou se não a usar de modo algum.
A vida de todos os animais abaixo dos humanos é
fundamentalmente o mesmo.
A criação favoreceu as outras formas de vida muito mais do que os
seres humanos. A bactéria é, por muito, a forma de vida mais
predominante no planeta. Realmente é o planeta delas. Vida microbial
tem estado aqui por mais tempo, e existem mais delas do que
qualquer outra coisa.
Se a humanidade se destruir a si própria, as bactérias
sobreviverão e a evolução começará de novo.
As bactérias estão a tornar-se resistentes a todos os nossos
antibióticos e podem matar a humanidade no futuro próximo. Nós
deveríamos começar a investir mais dinheiro para vencer essa guerra
futura.
Nós não somos mais poderosos que elas. Nós temos o cérebro, mas
elas têm os números. Os seus números podem facilmente prevalecer
contra a nossa inteligência se não começarmos a investir mais
recursos para combater esta guerra próxima. Vai ser uma verdadeira
batalha entre David e Golias, e o pequenino ganhou nessa história.
Fora de vista pode ser fora de mente, mas a verdade é que as
bactérias estão em todo o lugar, e elas estão vivas e conscientes da
vida tal como nós estamos. Se olhar-lhes por um microscópio, pode
ver isso por si mesmo. Elas comem e digerem comida, nascem,
morrem, reproduzem-se, dormem e evitam estímulo aversivo como
nós. O que nos torna diferente? As nossas mentes? No momento
usamos as nossas mentes para travar guerras, destruir o ambiente e
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para nos enganar a nós próprios. Nós na verdade estamos a usar as
nossas mentes para sermos algo menos do que elas. Pelo menos
elas vivem no presente e estão mais conscientes da vida do que a
humanidade está agora.
A única verdadeira diferença é que nós podemos ser diferentes se
aprendermos a verdade primordial. Somos diferentes apenas no
conhecimento e na habilidade de entender o mundo à nossa volta. Se
não fizermos nada com isso, não somos nada diferentes e
permaneceremos como animais. A roda da vida continua a girar.
Coloque o novo homem, o que se renova para o pleno
conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
Colossenses 3:10
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Desperdiçar a nossa vantagem: Ser uma criatura que pensa é
apenas uma pequena diferença, mas esta pequena diferença pode
fazer toda a diferença se a usarmos. É por isso que não queremos
desperdiçar a nossa inteligência a acreditar que mitos são a verdade.
Faz da nossa grande inteligência inútil e não nos torna melhores do
que qualquer outro animal. Se nós não formos melhores que um
animal, continuaremos a ser um.
Ver claramente: A evolução em ação é a coisa mais assustadora que
existe. A natureza é bonita, mas também é uma casa de chacina,
coma e sê comido. Quando toda a gente vir a natureza animal
verdadeiramente pelo que ela é, isso assustará as pessoas ao ponto
de tornarem-se mais do que animais. O verdadeiro conhecimento da
Natureza nos evoluirá para fora dela. O conhecimento da natureza,
evolução e do nosso verdadeiro passado nos permitirá abandonar a
dimensão animal.
A roda da vida: Você esteve onde toda a vida tem estado no
passado. Teve que estar lá para estar onde está agora; nós
evoluímos deles. Estará lá de novo a não ser que se torne um ser
espiritual e abandone o ciclo animal evolucionário. Uma forma de vida
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só tem o direito de estar no topo por um curto período de tempo, pois
a roda da vida continua a girar.
Raro/Sortudo: Existem mais bactérias na sua pele e dentro do seu
corpo do que existem seres humanos neste planeta. Este facto
deveria realçar o quão raro e sortudo é de se ser humano. Você pode
verificar que isto é verdade por si mesmo.
Se existe um homem/Deus no céu, ele gostava de todas as outras
formas em que estávamos antes mais do que a nossa forma atual. Os
dinossauros, os garras e presas absolutos, andavam na mesma terra
em que agora andamos por pelo menos quarenta mil vezes mais do
que os seres humanos. Nós andámos, nadámos e rastejámos por
muito mais tempo noutros corpos.
A verdade é a verdade que você pode verificar, e é a verdade que
o liberta.
Negar a evidência: Se você negar a evidência, você está a negar a
verdade/Deus. Algumas pessoas acreditam que a evidência foi
plantada para enganar as pessoas racionais e honestas. As pessoas
religiosas dirão de tudo para se agarrarem aos mitos, até mesmo que
a evidência do passado foi plantada por Deus para testar a fé das
pessoas na Bíblia. Nós precisamos de lutar pela verdade o tanto
quanto eles lutam pelos mitos para vencermos a batalha pelas
mentes da raça humana. Nós temos a evidência do nosso lado, por
isso venceremos.
A verdade é o que ela parece ser, e todas as pessoas honestas e
racionais a sabem.
A verdade não é nenhum conto de fadas. Ela foi
inconcebivelmente longa e violenta e devia petrificar-lhe de
medo. A Bíblia diz que o medo é o começo da sabedoria.
Coincidência: As descrições históricas e bíblicas do inferno se
assemelham demasiado ao verdadeiro fundo do ciclo evolucionário
para ser apenas uma coincidência.
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Tem que ser trabalho do inconsciente coletivo, e isto prova que ele
existe. Ele conseguiu colocar a verdade em livros religiosos, como a
Bíblia, antes que as pessoas da época em que foi escrita tivessem
qualquer possibilidade de saber a verdade. É um sinal para mostrar à
humanidade a verdade agora, como também a existência de uma
inteligência exterior a nós.
91
A verdade está na Bíblia: Isso prova que o inconsciente coletivo
existe, e que ele está a tentar dizer a verdade primordial com o que
está escrito nos livros religiosos.
A Bíblia é prova tangível que existe uma força subconsciente nas
nossas vidas.
Filho do homem: É interessante que a Bíblia se refere a Jesus como
o "filho do homem" muitas mais vezes do que se refere a ele como
filho de Deus. A história aceite de Jesus é que ele era o filho de Deus,
não o filho do homem.
O que é então: o filho de Deus ou o filho do homem?
Por que é que isso está sequer na Bíblia? Isso contradiz a história. É
um sinal para nós descobrirmos quando somos capazes de entender
o seu significado. Os livros religiosos estão repletos de sinais.
Você se torna o filho do homem se der luz a si mesmo.
Se interpretar "filho do homem" literalmente, isso é a única coisa que
pode significar. Quando você nasce de novo no seu corpo atual, você
se torna o filho do homem, o filho da sua própria mente, o filho de
você mesmo. Você se torna o que a Bíblia diz que Jesus era.
Jesus disse que você tem que nascer de novo para ver o céu.
Jesus disse que você tem que nascer do espírito para ir para o
céu.
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Quando você aprende a verdade e a vida, você se torna a
descendência ou criação de você mesmo, da sua própria mente.
Logo, você literalmente torna-se o filho do homem.
Jesus disse, “Apenas homens não nascidos da mulher verão o
reino.”
Existem dois sinais na seguinte citação da Bíblia: "Agora o homem
se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se
deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da
vida e o coma, e viva para sempre."
Se tornou como um de nós: Por que é que isso está na Bíblia?
Basicamente diz que existe mais do que um Deus e que podemos ser
um. É o exato oposto do que as pessoas crêem que a Bíblia diz. Elas
acreditam que só existe um Deus, e que o melhor que podemos fazer
é viver no seu reino.
"Então disse Deus: FAÇAMOS o homem à NOSSA imagem,
conforme a NOSSAsemelhança." Génesis 1:26
Poderia ser mais claro? Consegue ver o que a Bíblia diz?
Todas as religiões semitas, Judeus, Cristãos e Muçulmanos
acreditam no antigo testamento da Bíblia e são monoteístas. Eles
acreditam em um Deus, então por que é que esse verso está no
começo de Génesis, o primeiro livro da Bíblia? Quando algo que não
era suposto estar lá está, isso é um sinal que nos indica o caminho.
Sinais: Só pode haver uma razão para os sinais estarem lá. Tem que
ser trabalho do inconsciente coletivo para mostrar-nos a verdade,
para mostrar-nos o caminho. É uma verdade oculta, um sinal para
nós vermos agora que é o tempo certo de vê-lo e entendê-lo. Um
sinal é algo que não deveria estar lá, mas está. É isso que o destaca
para aqueles que estão conscientes o suficiente para vê-lo. Um sinal
do inconsciente coletivo é tal como um sinal de rua que lhe indica o
caminho que deve ir.
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Muitos mais: Os sinais que revelei aqui são apenas os sinais mais
óbvios na Bíblia para mostrar que existem sinais. Eles indicam o
caminho para outras verdades ocultas na Bíblia e em outras escritas
religiosas. Existe verdade oculta por toda a Bíblia.
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Criação vs. evolução: Os criacionistas argumentam que a vida é
muito complicada para simplesmente ter acontecido, e estão certos.
Existe design inteligente, mas o designer não é um velhinho que vive
no céu. Não existe evidência de que a inteligência venha de um ser
vivo. O argumento da vida ser muito complicada tem falhas, pois o
criador teria que ser mais complicado que a criação. O que criou o
criador? Se for dizer que algo sempre existiu, então por que não
aceitar que a criação sempre existiu? Nós sabemos que ela existe,
mas não existe evidência de que um velho no céu ou que uma forma
de vida toda-poderosa exista.
Os criacionistas argumentam que a evolução tem alguns elos
perdidos na evidência fóssil, e eles estão certos, mas ninguém
esperaria que não houvesse algumas coisas a faltar. Nós temos sorte
de termos a evidência para a maioria da evolução. Podemos ou não
encontrar toda a evidência, mas não importa. Umas pequenas coisas
em falta não mudam o facto de que existe bastante evidência de que
a teoria da evolução é verdadeira. Não existe nada em falta na
evidência de DNA.
Os criacionistas dizem que a evidência importa, no entanto não têm
absolutamente nenhuma evidência que sustente as suas teorias
míticas. Os criacionistas não devem enxergar o quão estúpidos se
parecem quando argumentam contra a enorme quantidade de
evidência científica e lógica. Eles dizem que os poucos pedaços de
evidência em falta significam que a evolução não é verdade, por isso
eles admitem que a evidência importa, todavia eles não têm nenhuma
para sustentar as suas teorias. O interessante é que a verdade está
na Bíblia, mas as pessoas que estão atualmente na religião não
sabem o que ela é. A verdade é que ambas a evolução e criação
aconteceram e estão a acontecer agora mesmo.
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A Ciência e Religião estão certas.
A Bíblia diz, “No princípio era a palavra, e a palavra estava com
Deus, e a palavra era Deus. ”
É um bom exemplo de uma frase na Bíblia que contenha a verdade e
que também a esconda e engane as pessoas. A maioria das pessoas
considera que essa frase significa que tudo na Bíblia é a palavra de
Deus. A verdade é que todas as palavras na Bíblia vêm de homens
que não eram profetas inspirados, e que não conseguiam fazer outra
coisa se não interpretá-las de modo errado.
O começo ou a criação da humanidade veio sim com a palavra
ou palavras.
Os seres humanos começaram a falar e a pensar em palavras cerca
de dez mil anos atrás, quase ao mesmo tempo em que a Bíblia diz
que a criação aconteceu. Uma coincidência?
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A Bíblia diz que a palavra se tornou carne. Em outras palavras, a
mente se tornou carne. A palavra se tornou carne quando a mente
tomou o controlo completo dos nossos corpos.
A história da Bíblia do princípio é na verdade a história do fim.
Ela diz que "a Palavra era Deus", o que significa que Deus se
tornará carne; ele se tornará carne agora.
"No princípio era a Palavra." Foi o início da humanidade, da
mentanidade. A mente da humanidade não existia antes das
palavras, pensamentos em palavras e, mais importante, inspiração.
Uma vez que a mente aprende a verdade, ela torna-se Deus.
A palavra "inspiração" significa sopro de vida. A Bíblia diz que
Deus criou o homem ao respirar no nariz de Adão, dando-lhe o sopro
da vida. Em outras palavras, Deus deu o intelecto aos seres humanos
e possibilitou-os de receberem conhecimento exterior a si. Isso
mudou os seres humanos para a humanidade. A mentanidade foi
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criada quando os seres humanos se tornaram inteligentes, seres
inspirados.
A Bíblia estava certa de novo; Deus/vida criou o nosso mundo, o
mundo da humanidade, há cerca de dez mil anos no Oriente Médio.
Ambas criação e evolução aconteceram; ambas ciência e religião
estão certas quanto à criação da humanidade.
Os seres humanos estiveram na Terra por quase duzentos mil
anos, mas a humanidade foi criada há cerca de dez mil anos,
como a Bíblia diz.
A famosa pintura da criação que Miguel Ângelo pintou no teto da
Capela Sistina tem um sinal oculto recentemente descoberto nela.
A pintura retrata Deus a estender a mão a Adão, e as pessoas
sempre interpretaram a pintura como o momento em que Deus deu
vida ao homem.
Agora podemos ver que a pintura de Deus é também uma pintura do
cérebro humano. Só pode significar uma coisa; significa que Deus
está a dar a Adão o intelecto, ou a mente.
Não foi Miguel Ângelo que o fez; foi o Espírito Santo que o fez por
nós. Clique no link abaixo.
http://www.thecaveonline.com/APEH/michelangelosbrain.html
Design inteligente: Ambas evolução e design inteligente
aconteceram e estão a acontecer agora. A mente universal
encontrada no nosso inconsciente coletivo é a inteligência da
natureza.
Darwin: Darwin estava certo; nós evoluímos, mas existe o fator do
inconsciente coletivo que dá inteligência à seleção aleatória e à
sobrevivência dos mais aptos. Não é um homem/Deus emocional e
pensante que nos fornece a inteligência, mas existe uma inteligência
a trabalhar em conjunto com a força do equilíbrio.
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O design inteligente interpretado pela religião é falso, mas o
verdadeiro existe.
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Esta inteligência é muito subtil na natureza, quase imperceptível,
exceto na progressão da vida em direção a formas de vida mais
inteligentes. Ela progride muito lentamente, mas inteligentemente, até
que alcance o topo do ciclo animal (humanidade).
O design inteligente trabalhou muito lentamente até que pudesse
influenciar a vida biologicamente. Ele está a trabalhar cada vez mais
rapidamente agora que pode trabalhar com seres inteligentes (a
humanidade). Quanto mais inteligentes ficarmos, mais inteligência
poderemos receber e receberemos.
É fácil ver a inteligência em nós. Ela pode ser vista em todas as obras
inspiradas que fizemos e que começámos a fazer há quase dez mil
anos atrás quando a humanidade evoluiu.
As palavras, línguas e o pensamento evoluíram até um ponto em que
nos conectámos ao inconsciente coletivo no nível das nossas mentes
modernas pela primeira vez. Isso possibilitou receber conhecimento
através de inspirações e lógica.
Seres inspirados: Esta fonte de novo conhecimento transformou-nos
em seres inspirados, transformou-nos na humanidade. As inspirações
tornaram todos os progressos técnicos nos últimos dez mil anos
possíveis. Nós não nos tornámos a humanidade ou mentanidade até
nos conectarmos à mente universal; eu a chamo de inconsciente
coletivo ou Espírito Santo.
Os seres humanos não eram diferentes de qualquer outro animal
até isso ter acontecido.
A cúspide: Algo aconteceu há cerca de dez mil anos que mudou
tudo. Foi quando os humanos começarem a viver em apenas um
lugar, em cidades e vilas. Foi o começo de uma civilização primitiva.
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Foi também o começo da agricultura, quintas e da domesticação de
animais. Foi o fim do modo de vida caçar-coletar que os humanos
viviam nos prévios cento e noventa mil anos. Foi o começo de uma
forma de vida completamente nova.
O progresso técnico não começou até cerca de dez mil anos atrás.
Nós fomos de caçadores-coletores para onde estamos agora num
piscar de olhos evolucionário.
Tamanho crítico: Há cerca de seis mil anos atrás a mente chegou a
um tamanho crítico. A guerra e outros fatores forçaram as pessoas a
abandonar vilas menores e a se juntar em cidades maiores,
principalmente devido à necessidade de grandes exércitos. Todos os
grandes monumentos, como as pirâmides, começaram a ser
construídos, e os exércitos começaram a vaguear pela Terra.
Foi o começo do que chamamos de civilização moderna.
Nós evoluímos e progredimos mais nos últimos dez mil anos do que
nos prévios setecentos milhões de anos. Nós tivemos que nos tornar
uma nova forma de vida para fazê-lo.
Os seres humanos tornaram-se uma forma de vida
fundamentalmente nova.
Nós nos tornámos uma nova forma de vida num muito curto período
de tempo, e a mesma coisa está a acontecer de novo, só que muito
mais rápido. A humanidade chegou a uma nova cúspide, o fim de
uma forma de vida e o começo de outra.
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Mudança interior: Nós adquirimos o poder de mudar o nosso
ambiente exterior cerca de dez mil anos atrás. Nesse período de
tempo, nós nos mudámos para adequarmo-nos às nossas
necessidades. Agora temos que mudar o nosso ambiente interior, as
nossas mentes.
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Filho da mente: Nós precisamos nos tornar o filho do homem como
Jesus disse, temos que renascer como os filhos das nossas próprias
mentes. Quando o fizermos, nós daremos o próximo e último passo
na nossa evolução e criaremos um céu na Terra. Está tudo na Bíblia.
Jesus disse, "Na verdade, na verdade te digo que aquele que não
nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." João 3:3
Jesus disse, "Ninguém pode entrar no Reino de Deus se não
nascer do Espírito." João 3:5
Jesus disse, "O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do
Espírito é espírito." João 3:6
Último passo: Há cerca de duzentos mil anos, nós demos o primeiro
verdadeiro passo para abandonar a dimensão animal, a dimensão da
carne, ao nos tornarmos seres humanos (homo sapiens). Há cerca de
dez mil anos atrás, demos o segundo passo e nos tornámos a
humanidade (mentanidade). Agora, estamos prestes a dar o terceiro e
último passo.
Seres espirituais: A humanidade está prestes a alcançar o que ela
evoluiu para fazer. A raça humana se transformará numa nova forma
de vida humana pela terceira vez. Nós evoluiremos da humanidade
ou mentanidade para a Deusanidade, humanidade de Deus. Nós nos
tornaremos seres espirituais.
A Bíblia diz que nos tornaremos novas criaturas em Cristo.
Se você acredita na Bíblia, é isso que ela diz que está a acontecer.
Se você não acredita na Bíblia, apenas acredite nos seus próprios
olhos; você pode vê-lo acontecer.
O que Jesus diz: A maioria das pessoas religiosas pensa que nunca
poderá ser como Jesus, elas acham que o melhor que podemos fazer
é ser um dos subordinados de Deus no seu reino depois de
morrermos. Isso não é o que Jesus diz. Ele diz que se você aprender
a verdade você será tal como ele.
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Jesus disse, "Aquele que beber da minha boca se tornará como
eu, e eu me tornarei ele, e as coisas ocultas serão reveladas a
ele."
A Bíblia diz que todas as coisas ocultas serão reveladas. Mateus
10:26
Arrogância: As pessoas pensam, como é que alguém pode ser tão
arrogante ao ponto de acreditar que pode ser Deus? O oposto é
verdade. Pensar que o poder absoluto no universo não tem nada
melhor a fazer do que ouvir as suas preces é a arrogância absoluta.
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Religião - A Encruzilhada (97-110)

Ninguém está à procura: A ciência não pode ver a verdade
primordial, pois ela nem está à procura. Eles estão perdidos nas
intermináveis partes complicadas da vida e nem sequer olham para o
simples inteiro da vida, a grande imagem que tem que incluir a
consciência.
As pessoas só vêem aquilo que estão preparadas para ver.
Ralph Waldo Emerson
A religião não pode ver a verdade primordial, pois ela também não
está à procura e gasta todo o seu tempo em mitos do passado e
fantasias do futuro, a torta no céu.
As pessoas religiosas que estão à procura estão a procurar pela
verdade ao contrário.
Fé cega: Como disse antes, as pessoas tomam por garantido que o
que está dito na Bíblia é verdade, interpretam-na de modo errado, e
tentam encontrar o que nela está escrito no mundo real. Quando elas
não encontram, elas dizem que você tem que ter fé cega que é
verdade, mesmo perante a evidência pesada do contrário. Essa é a
razão pelo qual as religiões estão a ir abaixo.
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Se as pessoas apenas fizessem o contrário e tomassem por
garantido que o que está na vida real é a verdade, e depois a
procurassem nos livros religiosos, elas saberiam que a verdade
primordial está neles.
Para muitos uma doutrina é como uma janela. Nós vemos a
verdade através dela, mas ela nos separa da verdade. Khalil
Gibran
Religião tradicional: Quando as pessoas finalmente virem a
verdade, as religiões do oriente e do ocidente farão sentido pela
primeira vez. Elas se tornarão muito mais populares. As pessoas que
nunca tiveram interesse algum em religiões tradicionais ficarão
interessadas assim que conseguirem vir a verdade primordial nelas.
As religiões realizarão o seu propósito verdadeiro.
As religiões tradicionais ficarão mais populares quando a
verdade for vista.
Passos decisivos: As religiões tradicionais não precisam de mudar;
elas precisam de ficar o mesmo como são tradicionalmente. Deste
modo, todos podem se relacionar a elas no seu próprio nível de
consciência.
A coisa magnífica é que a verdade não significa que as religiões
tenham que mudar.
Isso é muito bom para todos, pois seria muito difícil, se não
impossível, para as religiões organizadas mudarem de qualquer
maneira. Se as religiões tivessem que mudar, a verdade apenas
causaria grande conflito. Da maneira que é, a verdade fará o oposto e
fará com que as religiões se unam e prosperem como nunca antes. A
verdade é o caminho.
Ficar o mesmo: As religiões tradicionais são necessárias como
pedras de suporte para a verdade primordial. Muitas pessoas não
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conseguirão ir da ilusão da mente para a verdade primordial sem as
religiões.
É a razão pelo qual as religiões existem e a razão pelo qual existem
tantas diferentes. Elas facilitam a vinda de pessoas diferentes à
verdade. Se elas não estivessem aqui nós teríamos problemas, pois a
verdade não teria uma grande infraestrutura para suportá-la. Eu
escrevi este livro para mostrar a verdade nelas, pois nós precisamos
delas.
Novas revelações da verdade não têm o objetivo de substituir as
religiões tradicionais. Elas têm o objetivo de complementá-las,
clarificá-las, e de revelar a verdade nelas ocultas. Para se ser santo,
as pessoas têm que seguir Jesus e os outros profetas através da
atualização da religião com as novas revelações da verdade que
estão a ser reveladas ao homem agora.
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Jesus disse, "Eu não vim para destruir, vim para realizar, não
vim para desmantelar, mas sim para construir." Ele também
disse “sigam-me, e espalhem a verdade.”
O puzzle divino: As novas revelações da verdade que Jesus revelou
não tinham o objetivo de destruir as crenças tradicionais da época;
elas tinham o objetivo de construir a partir delas, adicionar novos
pedaços ao puzzle. É o mesmo com todas as novas revelações da
verdade. Se elas forem revelações da verdade verdadeiramente
novas, elas elevarão todos os sistemas de crença atuais, não os
substituirão. A verdade dará às religiões novo poder.
Como é que podia ser de qualquer outro jeito?
Se a verdade não estivesse em todas as religiões, isso causaria
conflito, não paz. Isso separaria as pessoas, não as uniria. Para a
verdade tornar este mundo um paraíso, ela tem que estar em todas
as religiões.
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A verdade (inconsciente coletivo) teve que fazer toda a gente
certa.
O oriente e o ocidente: Muitas religiões orientais dizem que a
desordem da mente é o problema, que o agora ou presente é o
objetivo da vida, mas elas não dizem que a verdade é a maneira de
limpar a mente. O ocidente (Cristianismo) diz que a verdade é o
caminho, mas não diz que a desordem da mente é o problema, ou
que a verdade limpa a mente, ou o que a verdade é. Este é o
primeiro livro que o faz.
O oriente está errado em relação ao sofrimento e ao esvaziamento da
mente através de rituais; essa é a porcaria padrão do oriente. A
verdade é que tudo o que você precisa é a verdade primordial e
trabalhar para espalhá-la até que ela vá no subconsciente e o
transforme num ser espiritual.
As pessoas no tempo de Jesus não conseguiam entender o que ele
estava a dizer; o tempo não estava certo. Ele sabia isso, mas ele
plantou as sementes da verdade mesmo assim e pagou caro por
fazê-lo. Se nós não virmos a verdade, o sacrifício dele será em vão.
O modo como a religião foi interpretada no passado foi
necessário para ela estar aqui agora.
A religião é uma coisa muito boa: Só foi interpretada de modo
errado. Eu ainda vou na Igreja Católica (missa em Latim), pois eu
cresci com ela, e ela me ajuda a ficar no caminho espiritual. Eu posso
viver completamente no presente quando estou na igreja.
Eu gosto da maneira de como todos se vestem, as mulheres com os
bonitos vestidos, e todas as velas e vitrais. Os velhos rituais e
tradições têm o poder de acordar e de trazer para fora o espírito nas
pessoas, se elas souberem a verdade.
Todas as pessoas têm deuses para atender as suas
circunstâncias.
Henry David Thoreau
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Se eu crescesse como um Judeu, eu iria para um templo Judeu,
como um Muçulmano, uma Mesquita, etc. eu cresci Cristão, por isso
eu sei mais sobre o Cristianismo e me sinto mais confortável com ele.
A verdade primordial está em todas as grandes religiões para que
possa vê-la em qualquer uma delas.
As religiões farão o que prometem fazer quando você souber a
verdade.
Quando as pessoas aprenderem a verdade, a maioria permanecerá
com a sua religião, seja ela qual for, e ficará ainda mais nela,
renascerá nela. Será uma festa em tanto.
Elas não verão as outras religiões como melhores ou piores ou como
uma ameaça para a sua própria religião. Todas as guerras e conflitos
religiosos irão parar, e este mundo começará a mudar para um céu.
Quando você acordar, o que aconteceu e o que pode acontecer é
óbvio.
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Eu amo-vos quando se arcam na vossa mesquita, ajoelham-se
no vosso templo, rezam na vossa igreja. Pois eu e vós somos
filhos da religião que é o espírito. Khalil Gibran
A verdade está em todas as grandes religiões, como pedaços de um
puzzle. As religiões orientais estão mais perto da verdade do que as
religiões ocidentais de uma maneira, e de outra maneira estão mais
afastadas. É o mesmo com as religiões ocidentais.
Se você combinar a verdade nas religiões ocidentais com a verdade
nas religiões orientais, você verá uma imagem mais completa, por
isso faça dos dois um, como a Bíblia diz.
A palavra "religião" significa "união". Logo, não haverá uma
verdadeira religião até que elas se unam umas com as outras como
meios diferentes de ver a verdade primordial.
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É uma coisa boa que a verdade esteja difundida por todas as
religiões. Isso demonstra que o Espírito Santo ou inconsciente
coletivo não favorece ninguém.
Apenas as pessoas que são capazes de ver a verdade noutras
religiões estarão salvas, e é só assim que deve ser. Se você não
consegue ver a verdade em outras religiões, você não a consegue
ver.
As diferenças que estão a causar os conflitos agora, um grande ponto
negativo, se tornarão um grande ponto positivo. As diferenças irão
unir as religiões e tornarão todas necessárias, iguais, e legítimas
quando a verdade for vista.
Todas as religiões são verdadeiras de uma forma ou outra. São
verdadeiras quando entendidas metaforicamente. Mas quando
ficam presas em suas próprias metáforas, interpretando-as como
factos, aí você fica em apuros. Joseph Campbell
Os pedaços do puzzle, ou explicações da verdade, são encontrados
em muitos lugares diferentes. A nossa tarefa é encontrá-los e colocálos juntos numa imagem completa. Exemplo: As religiões ocidentais
não falam muito sobre o conhecimento dos opostos que se
equilibram, mas o antigo Egito e as religiões orientais como Taoismo,
Budismo, etc. falam. A Bíblia apenas fala do conhecimento usando o
bem e o mal.
As religiões orientais têm mitos da criação, mas a verdade não está
tão clara nelas como na Bíblia; pelo menos não na minha perspectiva.
Os muçulmanos rezam cinco vezes por dia, e reconhecer Deus/vida
muitas vezes por dia é absolutamente essencial. Eu o chamo de
exercício espiritual. Eles não têm imagens, estátuas ou outras
imagens de Deus, e isso é muito importante, pois as imagens iludem
as pessoas.
A Bíblia não fala sobre a reencarnação, mas o Budismo e Hinduísmo
falam. As religiões como Cientologia, igreja da Unificação, Nova Era,
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os Mórmons, e todos os grandes poetas e filósofos independentes
também têm pedaços diferentes do puzzle. Você só tem que se
lembrar que também existem muitas coisas que não são verdade.
Você tem que se lembrar que mesmo os fundadores ou profetas de
uma maneira nova de ver a vida interpretavam de modo errado as
suas próprias revelações inspiradas. Quando você vir claramente,
você verá o verdadeiro e falso em todas as religiões.
A maior parte da verdade é encontrada na ciência e em mais lugar
nenhum. A verdade também é encontrada na filosofia, romances,
filmes, música, poesia e performances de artes, etc.
Existe uma única religião, embora haja centenas de versões da
mesma. George Bernard Shaw
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Agora que as pessoas conseguem ver a verdade, tudo precisa de
ser reinterpretado.
Todos os livros religiosos precisam de ser reinterpretados com a
nossa nova habilidade de ver a verdade primordial. Nos não os
mudamos; nós só vemos o que eles realmente dizem.
O oposto: Os Budistas dizem que quando você não tem desejo você
encontra o céu (nirvana). Eu digo que você tem que estar realizado
aqui e agora. É a mesma coisa; eu só digo da maneira oposta. Uma
das maneiras como encontrei a verdade na religião foi olhar para o
que eles acreditavam ser verdade e depois olhar para o exato oposto,
e muitas vezes, era lá onde estava a verdade. A mente inverte as
coisas como um espelho. Quando você sabe isso, você pode usá-la
como uma ferramenta para encontrar a verdade na maioria dos mitos.
Pedro, o fundador da igreja, disse que as pessoas estavam a ver as
coisas de cabeça para baixo e ao contrário, é por isso que ele pediu
para ser crucificado de cabeça para baixo.
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Para tornar-se um ser espiritual, nos tornamos exatamente o
oposto do modo como as pessoas são agora. Veja, Atos de
Pedro, XXXVIII
Jesus disse, "Quando o exterior ficar como o interior, e o de
baixo como o de cima, este mundo encontrará paz."
As pessoas, a humanidade, estão a viver como os seus falsos,
mortais eu-mentais, e deviam estar a viver como os seus imortais euespirituais, o exato oposto da maneira como vivem agora.
Quando as religiões travam guerras para se destruírem umas às
outras como elas têm feito no passado e agora, você pode ter a
certeza que algo está a faltar.
As religiões organizadas podem ser a melhor ou pior coisa para
a verdade.
A tradição e ritual são coisas muito boas se você souber a verdade.
Se não souber elas serão enganosas. O primeiro passo é uma
mente aberta, tolerância e paz.
A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é
vida e paz. Romanos 8:6
Algumas pessoas protegem as suas crenças através da luta contra
qualquer ideologia diferente da delas. Às vezes, elas até matam e
torturam pessoas que discordam com elas. Não as faz parecer muito
iluminadas, mas elas estão muito inconscientes para percebê-lo. Elas
inconscientemente fazem o trabalho do diabo em nome de Deus.
Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão; mas,
se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão.
Romanos 8:13
Adorar os mortos: As religiões têm tudo ao contrário. Elas adoram
as coisas do passado, as coisas mortas, mas dizem para adorar a
vida, não a morte. Muitas religiões estão atualmente na morte e no
GlobalTruthProject.com

medo, e deviam estar na vida e no amor. Elas estão mortas e não o
sabem. Como a Bíblia diz, deixe os mortos enterrarem os mortos. A
vida é para os vivos, e se eles não querem acordar, então que seja.É
agora ou nunca.
Quem semeia para a sua carne da carne colherá destruição; mas
quem semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna.
Gálatas 6:8
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Jesus disse, "Olhai para o Vivo, enquanto viveis, para que não
morrais e desejeis ver aquele que já não podeis ver."
O Vivo é qualquer um que viva na verdade e na vida.
Jerusalém: A palavra significa "Lugar de Paz," mas é o exato oposto.
Jerusalém é considerado ser um dos lugares mais sagrados para as
três religiões semitas; o Judaísmo, Cristianismo e o Islão. Também é
um dos lugares mais violentos da Terra. Isso devia indicar às pessoas
que algo está a faltar. O que está a faltar é a verdade primordial. Ela
foi escondida pelos próprios sistemas de crenças e tradições deles.
Por que é que existe mais conflito na tal terra sagrada do que em
outro lugar qualquer?
Só pode haver uma razão; as pessoas de lá são as mais iludidas.
Jerusalém é o lugar mais violento da história porque as pessoas a
lutarem por ele são as mais iludidas da história. O passado está a
esconder o presente.
Israel: A palavra Israel significa "conflito com Deus." E é isso que a
maioria das pessoas a viverem lá está a criar. Quando a verdade for
vista, elas farão o oposto. Aqueles que acreditam estar mais perto de
Deus e do céu são na verdade os que estão mais afastados. Isso é
trágico e desnecessário. Elas só têm que fazer o que os seus próprios
livros religiosos verdadeiramente dizem para fazer.
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A verdade primordial está na religião deles, e agora é tempo
deles verem-na.
Muitas pessoas nesse conflito estão demasiado perto do problema e
estão muito mentais para aprenderem a verdade e mudarem.
Os profetas do passado estariam chocados.
As pessoas que agora lutam e matam por coisas e lugares estão
perdidas. Elas estão perdidas, mas a maioria da raça humana pode
ver a verdade e mudar. Nós temos que ter cuidado para não
deixarmos as pessoas iludidas a lutarem no Oriente Médio nos
arrastarem junto com elas.
O meu Deus é melhor que o teu Deus; o meu Deus pode derrotar
o teu Deus.
É tudo bem idiota e estúpido, mas está a acontecer. É a coisa mais
estúpida possível, e é tempo de vê-la pelo que é e começar a mudar
as coisas antes que isso nos destrua a todos.
Lutar por uma ilusão, uma interpretação errada, é o desperdício
absoluto na vida. A violência dá poder à mente e só deve ser
usada em auto-defesa.
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A verdade se revelará para aqueles que estiverem prontos para vê-la.
Ela nunca será vista por aqueles que não estão prontos para vê-la.
Tentar ajudar os outros só irá piorar as coisas. Se uma religião não
consegue convencer os outros com o seu próprio mérito de uma
maneira não violenta com as outras religiões, isso significa que as
pessoas estão a interpretar de modo errado a sua religião, não
significa que você tenha de começar a matar as pessoas que
discordam consigo.
Se a verdade não se espalhar através de métodos não violentos, o
tempo não é certo para ela.
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São sempre as pessoas mais emocionais, mais ignorantes, que
causam todos os problemas. Elas estão governadas e possuídas pelo
diabo/mente; elas são a encarnação da besta. Estas pessoas acham
que estão a fazer o trabalho de Deus e acham que irão para o céu,
mas elas estão o mais possivelmente afastadas de Deus, da verdade
e do céu. Se elas soubessem isso, elas mudariam os seus modos.
Nós precisamos de iluminá-las antes que elas matem-nos a todos.
Deus não precisa de guerreiros violentos agora. Todas as guerras
são de irmãos contra irmãos, e agora que a verdade está a ser
revelada, nunca mais haverá justificação para guerras religiosas ou
para qualquer tipo de violência religiosa. Sempre haverá uns poucos
lunáticos a causarem problemas, e nós nos defenderemos deles com
violência se necessário.
Temos que aprender a viver juntos como irmãos ou pereceremos
juntos como tolos. Martin Luther King Jr.
Se uma religião não está segura de si própria tem que haver algo a
faltar, e tudo o que tem de ser feito é procurar o que está a faltar.
Jesus disse, "Todos os que empunham a espada, pela espada
morrerão." Você acha que o mal pode ser vencido com o mal?
Devia ser óbvio que a violência não é a maneira de "vender" a sua
religião ou de se tornar um ser espiritual. Quando a verdade for vista,
todos os conflitos e guerras irão parar.
Os tais guerreiros santos estão a alimentar a besta, estão a fazer
o trabalho da besta. Não existem pessoas boas ou más. Existem
apenas aqueles que sabem a verdade e aqueles que não sabem.
A batalha entre o bem e o mal é mental.
Lutar por coisas: Alguém que esteja a lutar por terras ou por outras
coisas por razões religiosas não sabe a verdade. Os Cristãos, Judeus
e Muçulmanos mais iludidos estão a lutar por um pequeno lugar
chamado Jerusalém. Eles pensam que o seu Deus vive lá e que eles
têm de recuperar a terra para ele. O Deus deles precisa da sua ajuda,
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apesar de ele ser todo-poderoso. Não faz sentido, mas nada do que
eles fazem faz sentido. A verdade é que a besta ocupa a "terra
sagrada" dentro deles.
Armageddon: Este conflito entre umas poucas pessoas lunáticas
pode começar uma guerra que custará milhões de vidas. Muitos deles
têm a esperança que a guerra comece, que a Bíblia diga que a guerra
tem que acontecer. As pessoas estão mesmo com a esperança de
começar uma guerra mundial religiosa que a Bíblia chama de
Armageddon. É doente, mas está a acontecer. É a interpretação
errada mais perigosa.
As pessoas que acreditam que uma guerra santa que mate a
maioria da humanidade tem que acontecer são as pessoas mais
iludidas e perigosas do planeta.
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As pessoas que valorizam e lutam por coisas, seja pelas tais relíquias
sagradas ou terras sagradas, estão a viver na mente da besta. A
verdade é que Deus não está nisto nem naquilo. Deus não está mais
num lugar do que em outro. Deus/vida está em todo o lugar
igualmente. Jesus diz que ele não está em uma coisa ou em outra
quando ele diz, "Se vossos guias vos disserem: ‘o reino está no céu',
então as aves vos precederam." Essa citação foi mal interpretada, por
isso não a citarei toda aqui, mas procure-a e verá o que quero dizer.
Jesus e a Bíblia dizem muitas vezes de muitas maneiras diferentes
que Deus está em todo o lugar, mas ninguém se importa,
principalmente aqueles que dizem acreditar. Estas pessoas não
conseguem ler as suas próprias escrituras sagradas. A Bíblia diz
claramente que Deus é omnipresente. Que tipo de pessoas
conseguem praticar a violência em nome de Deus e ao mesmo tempo
desconsiderar o livro que dizem ter sido escrito pelo seu Deus?
Apenas pessoas cegas conseguem.
Relíquias: Por que é as pessoas acham que coisas como o Sudário
de Turim, a arca perdida, um pedaço de madeira da cruz, ou outra
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coisa qualquer que pode ou não pode ter estado perto de um profeta
pode ter algum tipo de poder místico? Isso é adoração de ídolos.
O santo graal é a verdade da vida.
As pessoas viajarão milhares de quilómetros e gastarão milhares de
dólares para verem uma mancha numa parede que algumas pessoas
acham que se parece com um dos seus santos. Venerar ídolos,
imagens e relíquias é uma prática pagã e é contra os ensinamentos
de Jesus, mas os tais Cristãos fazem-no à mesma. O que é que eles
estão a pensar? Um pedaço de madeira ou algo que tenha sido
abençoado por um pregador iludido não tem valor, exceto para o
diabo/mente. É tempo de acordar. A verdade é que todos envolvidos
na adoração de relíquias estão a prejudicar a sua religião e estão
iludidos pelo diabo/mente.
Os tais lugares e coisas sagradas apenas dão ao diabo/mente algo
pelo que lutar. Eles são uma ilusão perigosa. A verdade é que
Deus/vida está em todo o lugar em que você está o tempo todo. Não
existe nada pelo que lutar em nome de Deus.
Deus é a verdade e a vida; logo o inimigo da verdade e da vida é
o inimigo de Deus.
Anticristo: Esta interpretação errada torna a vinda de um homem de
paz no Oriente Médio quase impossível. Estas mesmas pessoas irão
vê-lo como o Anticristo e o matarão. É esse o perigo de
interpretações religiosas erradas e das outras ilusões criadas pelas
nossas próprias mentes. Elas são os verdadeiros anticristos.
As pessoas que matam outras pessoas em nome de Deus estão
a fazer o trabalho do diabo.
Vingança: As pessoas estão presas na tradição, presas na
ignorância do passado e presas num ciclo interminável de vingança.
Isso torna todos os envolvidos lunáticos perigosos que não têm
hipótese nenhuma de ir para o céu. A vingança é a ferramenta de um
lunático.
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O diabo/mente está a usar o passado para destruir o presente e o
futuro.
Usar o nome de Deus para conquistas violentas ou para qualquer tipo
de ganho material é a pior coisa que um ser humano pode fazer, quer
eles saibam que o estão a fazer ou não. Eles não estão no caminho
para o céu; eles não podiam estar mais perdidos.
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Usar a religião para fazer coisas más só pode acontecer na
ausência da verdade.
As pessoas do passado justificaram fazer muitas coisas más, pois
elas pensavam que estava na religião delas fazê-lo. Muitas pessoas
ainda o fazem agora. A lei pode parar parte das ações más, mas
apenas a verdade pode acabar com elas de uma vez por todas.
Quando as pessoas não sabem a verdade, elas podem ser
convencidas de que qualquer coisa é a verdade para satisfazer os
desejos dos seus líderes diabólicos e lunáticos, e você não consegue
perceber se eles estão a mentir. Estes líderes conseguem convencer
as pessoas de que elas não podem ir para o céu e que irão para o
inferno se não fizerem o que lhes dizem.
Apenas a verdade primordial pode parar isso. Essa é uma das razões
pelo qual a verdade é essencial para controlar a nós próprios e as
nossas vidas.
É trágico que isso já venha a acontecer durante muito tempo, mas
tudo acontece quando acontece. Nós devemos apenas estar
contentes pela verdade estar aqui agora.
Além de as pessoas estarem a ser mortas, milhares de pessoas e
até mesmo crianças estão a ser roubadas, violadas/estupradas, e
arruinadas espiritualmente em nome de Deus.
O passado: Tudo do passado teve que acontecer para estarmos
onde estamos agora. Todos serão perdoados pelo que fizeram antes
de terem tido o conhecimento da verdade, mas agora eles a sabem.
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As pessoas espirituais não corrompem o presente com o que
aconteceu no passado.
Jesus disse, “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem."
Todos serão perdoados pelo que fizeram antes de a verdade ter sido
revelada se eles se mudarem quando aprenderem a verdade (lerem
este livro). Não existem tipos maus, apenas pessoas que não sabem
a verdade, pessoas que foram iludidas.
A guerra agora: A única guerra que precisa de ser travada é pessoal.
É uma batalha entre a mente e o espírito, o diabo e Deus, a ilusão e a
verdade.
Ninguém precisa mais de praticar violência pela sua religião.
Agora você sabe. É auto-evidente para as pessoas que
acordaram e sabem a verdade primordial.
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Seja um fanático pela verdade, amor, paz, prosperidade e fará a
vontade de Deus.
Todos juntos agora: Todos os conflitos acontecem porque alguém
com poder não vê a verdade. Se um grupo vê a verdade, mas o outro
não, o que não vê pode forçar o que vê a lutar em auto-defesa. É por
isso que temos todos de aprender a verdade ao mesmo tempo para
evitar um grande conflito.
A maioria das pessoas que criam medo e violência são da besta; e a
maioria das pessoas que criam paz e amor são do espírito. É tão
simples assim. O conflito não acabará de dia para a noite, mas terá
que acabar em breve ou iremos nos destruir.
Pessoas perdidas e armas nucleares são uma combinação muito
perigosa.
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Quando vejo as notícias, na maior parte do tempo vejo celebridades
ricas a meterem-se em confusões e pessoas a voltarem ao seu
primitivo eu-animal ao fazerem algo horrível a alguém. Essas coisas
só ajudam a esconder o verdadeiro monstro que está a destruir-nos.
As escrituras e tradições religiosas não devem ser mudadas;
elas são necessárias.
A Bíblia e outras escrituras religiosas dizem que seria um sacrilégio
mudar qualquer coisa nelas, e é verdade. Elas não devem ser
mudadas; elas não precisam de ser mudadas. Nós precisamos delas
como pedras de caminho para a verdade primordial, uma verdadeira
escada para o céu.
Eu não estou a dizer para mudar qualquer coisa nas escrituras
tradicionais religiosas. Estou a dizer o oposto. Estou a dizer que a
verdade primordial está nelas, mas apenas umas poucas pessoas
conseguem vê-la agora. Este é o primeiro livro que interpreta o que
realmente está na Bíblia corretamente. O livro não interpreta tudo,
mas diz o suficiente para mostrar o caminho.
A verdade primordial nunca muda, pois ela é a própria realidade,
mas a verdadeira verdade não é para todos inicialmente. A
maioria das pessoas precisa dos mitos primeiro.
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Os mistérios do reino: A maioria dos profetas semíticos e Jesus
disseram que existe um conhecimento secreto, a verdade iluminada,
os mistérios do reino que são apenas para os eleitos ou para aqueles
que estão prontos para vê-la. O evangelho segundo João diz, "Jesus
disse que a verdade está escondida em parábolas que não podem
ser entendidas até que as pessoas estejam prontas." Muitas pessoas
estão prontas para entender agora.
Jesus disse, "Vem a hora em que não falarei em meios de figura,
mas falarei abertamente a respeito de Deus."
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Usar a tradição para revelar a verdade: Os líderes das religiões
precisam saber e entregar a verdade para as suas congregações,
mas eles devem fazê-lo das velhas maneiras tradicionais. Só deve
ser dito às pessoas mitos que contenham a verdade, para que as
pessoas que estejam prontas para ouvir a verdade a ouçam nos mitos
tradicionais.
Eles precisam de parar de contar os mitos óbvios sobre o dilúvio e
outras coisas que são obviamente mentiras sem explicar que elas são
um conto de moral e não a verdade. Nunca diga que algo é
literalmente verdade quando não é. Quando as pessoas começarem
a ver a verdade nos mitos, você indica-lhes este livro ou outro livro
que revele a verdade iluminada. É assim simples.
Muitas pessoas não evoluíram o suficiente para entenderem este
livro, por isso elas precisarão se segurar nos mitos que contenham a
verdade e para permanecerem no caminho. As pessoas que
acreditam numa religião precisarão de ver a verdade através da sua
religião primeiro para serem capazes de aceitá-la como verdade. A
verdade precisa das velhas tradições para funcionar melhor.
A verdade sem religiões causaria conflito, não paz. A verdade da
maneira que é explicada agora é a única maneira que a verdade
pode fazer o que ela precisa de fazer.
Auto-enganação: A questão é, quantas pessoas que dizem acreditar
na Bíblia e em outros livros religiosos realmente acreditam?
Por que é que mesmo os devotos religiosos têm medo da morte?
Se eles realmente acreditassem que irão para o céu quando
morrerem, eles não teriam medo da morte.
A verdade é que ninguém pode realmente acreditar em algo que não
entende. Eles podem dizer que acreditam em algo que não faz
sentido, mas eles não conseguem realmente acreditar ou ter fé. Eles
estão apenas a tentar enganar eles próprios. Se alguém que diz que
sabe a verdade diz-lhe que cobras podem falar, você pode querer
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acreditar neles e pode dizer que acredita, mas você não consegue
realmente acreditar.
Nenhuma pessoa racional ou educada consegue acreditar que o
mundo inteiro foi inundado.
Se toda a evidência pesada diz que não é verdade, o mito não as
pode ajudar; o mito as ilude e não é o caminho. Se você não entende
algo, você não pode dizer que o sabe, pois você não "sabe" nada. A
verdade é apenas verdade para si quando você a entende e quando
ela faz sentido. Ninguém verdadeiramente entende a Bíblia ou outros
livros religiosos da maneira que estão a ser atualmente interpretados,
pois não fazem sentido, logo não são possíveis de entender.
O primeiro passo é ser honesto consigo mesmo.
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Eu posso dizer honestamente que acredito na Bíblia, porque eu a
entendo.
Você tem que saber o que a Bíblia realmente diz antes que possa
dizer que acredita nela. No momento, a maioria das pessoas diz que
acredita no mito que eu descrevo na página três deste livro, e não no
que a Bíblia realmente significa ou no que ela quer dizer. No que é
que você acredita?
Jesus disse, "As pessoas me honram com seus lábios, mas seus
corações estão longe de mim. Eles adoram-me em vão, a ensinar
os preceitos e princípios dos homens."
Em outras palavras, as pessoas falam de Deus, rezam para Deus e
dizem que acreditam em Deus, quando a verdade é que elas não
sabem o que Deus ou a Bíblia estão realmente a dizer. Elas não
podem dizer que acreditam em algo a não ser que saibam o que esse
algo é. O problema é que as pessoas são teimosas e cabeças duras
e não querem admitir que estavam erradas.
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Líderes religiosos: Isso é especialmente verdade com líderes
religiosos. Eles pensam "como é que eu posso dizer que o que eu
estava a ensinar não era verdade?" Eles pensam que perderão tudo,
mas o oposto é verdade; eles terão tudo.
Eles nunca terão de admitir que estavam errados, pois eles não
estavam errados. Eles fizeram o que tinham de fazer antes do
apocalipse (o revelar).
Eles contaram toda a verdade que podia ser vista, por isso eles não
fizeram nada de errado. Agora que a verdade pode ser vista, eles
podem continuar a ensinar basicamente o mesmo. Eles só têm que
deixar de lado algumas coisas, como o dilúvio, os milagres, o
universo ter sido feito em apenas seis dias e as outras porcarias
óbvias. Só têm que contar os mitos que contenham a verdade.
Os líderes religiosos podem permanecer nas suas posições se
eles conseguirem ver a verdade agora.
Foi o que Paulo fez: Se os líderes atuais da igreja não conseguem a
verdade, eles têm de ser substituídos pelas pessoas que conseguem.
Os líderes da igreja têm que fazer o que Paulo fez. Eles têm de ir do
pior para o melhor. O exemplo de Paulo não é coincidência; ele
mostra que as pessoas podem virar as suas vidas completamente,
por isso quando os líderes da igreja o fizerem, eles usarão a história
de Paulo para mostrar que não incomum e que é na verdade
necessário fazer a mudança quando a verdade é revelada.
As religiões estão apenas a mudar do acreditar para o saber.
A Bíblia diz que Deus rejeitou alguém que tentou entrar no céu, pois
ele não o conhecia. É uma metáfora que diz que você tem de
conhecer Deus, não apenas acreditar numa religião, para entrar no
céu. Quase ninguém podia saber até agora.
Ninguém pode realmente acreditar em algo que não faz sentido ou
que não é suportado pela evidência. Se você acredita, você tem que
acreditar no que a Bíblia diz para ir para o céu. Você não vai para o

GlobalTruthProject.com

céu até que aprenda o que ela realmente está a dizer, e agora você
pode saber.
Satanás tem estado a usar a Bíblia contra ela própria e a religião
para esconder a verdade.
A enganação absoluta: A Bíblia diz que aqueles que acreditam que
estão mais perto são na verdade os que estão mais longe. Isso
refere-se aos mais devotados às religiões atualmente. O diabo/mente
está a pregar a enganação absoluta ao fazer as pessoas acreditarem
que acreditam na Bíblia, quando na verdade elas não sabem o que
ela está a dizer. Isso torna as pessoas mais devotadas às religiões as
mais iludidas e torna-as escravas do diabo. Elas dizem que são o
exército de Deus, mas são na verdade o exército do diabo.
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Informação errada: É um truque velho. As pessoas que acreditam
em conspirações pensam que o governo está a dar informações
erradas sobre os UFOs/OVNIs. É feito do seguinte modo, você lança
uma história que é falsa, mas que é parte verdade para enganar as
pessoas. Isso fá-las pensar que elas sabem a verdade, por isso elas
não procuram mais ou procuram no lugar errado. É uma das
melhores e mais eficientes formas de enganação.
Jesus disse, "Aqueles que pensam estar mais perto de Deus são
os mais afastados."
As pessoas que pensam que estão a dedicar as suas vidas a Deus
estão na verdade a fazer o exato oposto. O que podia ser mais irónico
ou trágico? O diabo é mesmo sorrateiro e astuto como a Bíblia diz. As
pessoas sabem que a Bíblia contém a verdade, mas não sabem
muito mais. O diabo/mente enganou quase todos até agora. São as
religiões semíticas, os Judeus, Cristãos e Muçulmanos que são os
mais afastados da verdade, mas os mais afastados serão os mais
próximos quando virem a verdade.
Jesus disse, "Procurai, e achareis."
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Ninguém está à procura. Jesus não teria dito "procurai, e achareis." a
não ser que tivéssemos de procurar para achar. Você tem que fazer o
que Jesus diz para seguir Jesus: procure.
A maioria dos devotos religiosos não está a procurar a verdade,
pois eles pensam que já sabem. Você tem que saber que não
sabe para procurar.
Ele não teria dito que temos de procurar se não precisássemos de
fazê-lo. Jesus está a dizer que o que as pessoas agora sabem não é
tudo o que há para saber, e que existe algo novo para saber (Deus).
Os Cristãos pensam que sabem tudo o que é preciso para saber, logo
eles não estão à procura. Eles estão a ignorar o que Jesus está a
dizer-lhes para fazer, ainda assim eles se chamam a eles próprios de
cristãos e dizem que acreditam na Bíblia.
Ninguém nas religiões tradicionais numa posição de poder tem estado
à procura da verdade; eles não têm estado à procura como Jesus
disse-lhes para fazerem. Como é que se pode chamar de Cristão se
você não sabe o que Cristo lhe diz para fazer? Eles têm que parar de
pensar que sabem a verdade e parar de contar às outras pessoas
que a sabem e têm que realmente procurá-la, ou isso lhes custará as
suas almas imortais.
A melhor coisa depois de encontrar Deus/vida é procurar por
Deus/vida.
Quando você começar a procurar a verdade, você pode começar a
encontrá-la, tal como Jesus disse. Novas revelações da verdade
começarão a vir a si do ar (o Espírito Santo/inconsciente coletivo). É
de lá onde as novas revelações deste livro vieram. As novas
revelações permitem-lhe conectar os pontos e colocar o puzzle junto
numa imagem completa.
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A procura nunca acaba: Você pode saber a verdade
completamente, mas nunca a vida completamente. É infinita, e
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conhecê-la o melhor que pode é alcançado através da procura cada
vez mais profunda, ao procurá-la constantemente, ao estar mais
aberto para mais dela.
A Bíblia diz, você saberá o que não pode ser sabido.
Intenção: Não pode pensar para alcançar vida verdadeira, pois não
pode desligar a mente a pensar. É uma contradição de termos, mas
tem que a querer. Tem que ter a intenção de ter a verdade e a vida
para tê-las. Você tem que estar à procura delas com todo o seu
coração para elas virem a si. Elas vêm na forma de vida verdadeira e
inspirações. A intenção conecta-o ao inconsciente coletivo ou ao
Espírito Santo como algumas religiões o chamam. É assim que você
recebe o que quer sem tentar.
No universo, há uma força imensurável e indescritível que os
feiticeiros chamam de intento, e absolutamente tudo que existe
no cosmo inteiro está ligado ao intento por um elo de
conexão. Carlos Castaneda
Não entendem: Muitas pessoas irão acreditar nos velhos mitos
tradicionais até morrerem, mesmo depois de terem aprendido uma
interpretação mais precisa da verdade espiritual. Isso acontece,
porque elas não estão prontas para darem o último passo na
evolução.
As pessoas só vêem aquilo que estão preparadas para ver.
Ralph Waldo Emerson
Elas não podem entender a verdade primordial ainda. Elas podem ter
de vir no nível humano no nível da humanidade poucas vezes mais.
Topo do ciclo animal: Você pode voltar como um homem ou mulher
na próxima vida se não ouvir a verdade primordial, ou se ouvir a
verdade primordial mas não entendê-la. A maioria das pessoas no
passado não podia saber a verdade.
Você não chega no topo do ciclo animal evolucionário até que tenha
ouvido e entendido a verdade primordial. As pessoas estão onde
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estão. Os animais inferiores não têm chance de saber a verdade
primordial, e isso é o mesmo com humanos menos evoluídos.
Jesus disse, “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem."
Em outras palavras, se não sabe o que está fazer, terá outra chance
eventualmente. Mas se aprender e entender a verdade, tem que tirar
vantagem dela enquanto pode ou paga o preço absoluto.
A encruzilhada: Se lhe for dita a verdade primordial e entendê-la,
mas negá-la, você irá para o fundo do ciclo evolucionário quando
morrer. Você teve a sua oportunidade, mas não a usou.
Quase toda a humanidade saberá a verdade primordial, pelo
menos a parte mental dela, nesta geração.
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Imperdoável: Se você entender a verdade e não tentar dar pelo
menos o próximo passo de espalhar a verdade e de aprender a
verdade viva, você está a negar a verdade e a vida, e não existe
pecado maior do que negar Deus. É verdadeiramente um pecado
mortal. É o único pecado imperdoável, o único pecado verdadeiro.
Quando você morrer, você renascerá no fundo do oceano, no fundo
da cadeia alimentar. Você pode estar lá nos próximos minutos. É
difícil de acreditar, mas é o que toda a evidência diz, e isso não pode
ser negado. A verdade é coisa séria; ela pode abençoá-lo ou
amaldiçoá-lo por muito tempo. Você tem que subir enquanto tem a
oportunidade, ou automaticamente desce. A humanidade está no topo
do ciclo evolucionário animal, por isso quando você sobe, você sobe
tudo para cima. Quando desce, desce tudo para baixo.
Você agora está na encruzilhada, a cruz. Por qual caminho vai?
Viver no passado: As pessoas querem acreditar que o que lhes foi
ensinado é a verdade, pois todos os seus pais, avós e todos os seus
ancestrais acreditavam. É porque é a tradição; é da maneira que
sempre foi. Está estabelecida e enraizada na cultura. Não é fácil para
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as pessoas mudarem a visão delas mesmas e do mundo. No
passado, a mudança era quase impossível para as pessoas; em
alguns lugares ainda é. Até o pode matar, mas a mudança acontecerá
à mesma; a verdade não pode ser parada. À medida que mais
pessoas se educam, mais pessoas verão a verdade ou pelo menos
verão que o que lhes foi ensinado é falso ou incompleto, e que é
apenas o começo. O passado pode ser o nosso melhor amigo se a
verdade for vista, ou o nosso pior inimigo se a verdade não for vista.
Nós não desistiremos das nossas velhas tradições, costumes e
rituais. Não existe nada de errado com elas desde que as pessoas
saibam a verdade. Se as pessoas souberem a verdade, elas verão a
verdade e o verdadeiro benefício delas e não serão iludidas por elas
como são agora. As velhas tradições, costumes e rituais servem um
propósito positivo; eles unem as pessoas e dão estrutura à
vida. Nada tem de mudar exceto a perspectiva.
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Nova Verdade vs. Velha Verdade (111-118)

Nova verdade vs. velha verdade: Muitas pessoas pensam "quanto
mais velho melhor" quando se trata da verdade. O oposto é verdade.
O conhecimento sempre evolui e sempre fica mais completo e
preciso. O mais recente é quase sempre o mais preciso quando se
trata de explicações da verdade e da maioria das coisas. Eu sei mais
do que sabia ontem; e saberei mais amanhã do que sei hoje. É o
mesmo com todos; o conhecimento cresce com o passar do tempo. A
tecnologia e o conhecimento sempre crescem e progridem. Isso
acontece porque a verdade se constrói nela mesma. A verdade
religiosa deveria estar a fazer o mesmo, mas não está. A verdade
religiosa não tem sido atualizada, mas precisa de ser.
Você a atualiza através da adição da verdade do passado à nova
verdade. Faça dos dois um. As novas revelações da verdade apenas
adicionam ao que já se sabe.
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Sabedoria antiga: A razão pelo qual os mitos muito antigos são
populares é porque eles tiveram mais tempo para enraizarem-se
numa cultura. Tiveram mais tempo para inventar coisas e para
sintonizar os mitos.
Quanto mais volta atrás, menos documentação existe do que
realmente aconteceu. As pessoas podem alegar que qualquer coisa
aconteceu e isso não pode ser disputado por qualquer factos
inconvenientes do que realmente aconteceu na época.
Quando as pessoas começarem a ver a verdade, os profetas
serão mais bem-sucedidos nas suas vidas.
Profetas vivos: É por isso que os profetas não se dão bem; as
pessoas conseguem ver que eles são apenas seres humanos
normais. Depois que um profeta morre, eles se tornam populares,
pois as pessoas podem e dizem que eles eram sobrenaturais de
alguma maneira. As pessoas querem acreditar que é preciso ser-se
sobrenatural para chegar a Deus ou ao céu. As pessoas pensam que
se os profetas são apenas pessoas normais, eles não podem ajudálas, o que torna-as responsáveis por ajudarem a si mesmas.
Tudo o que as pessoas têm que fazer é ver a verdade; elas não
têm que fazer mais nada.
As pessoas não querem tomar responsabilidade pelas suas vidas,
pois elas acham que não conseguem transcender por si mesmas,
quando elas na verdade podem e têm que transcender.
Se uma pessoa não conseguisse, ninguém conseguiria, pois
todos são apenas uma pessoa normal. As pessoas não vêem
este simples e óbvio facto.
As pessoas estão a subestimar as suas próprias habilidades. A
verdade é que nós somos a coroa da criação física, e não só
conseguimos fazê-lo, como o faremos, pois se você não o fizer,
ninguém o fará, e você lá no fundo sabe isso.
O passado é a coisa mais sobrestimada que existe.
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Muitos livros e filmes romantizam o passado, por isso a maioria das
pessoas não sabe como ele realmente se parecia. Os bons e velhos
tempos são bosta. As coisas agora estão melhores do que nunca
para a maioria das pessoas.
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Pirâmides: As pessoas ficam impressionadas demais com as
realizações do passado. Nada do que aconteceu é surpreendente ou
fora do ordinário. O passado foi um tempo de ignorância, brutalidade
e injustiça. Quanto mais atrás no tempo você volta, mais ignorante,
bruto e injusto o mundo era. As pessoas glorificam o passado para
glorificarem-se a si mesmas.
As pirâmides e outros feitos não são fascinantes se os vir pelo que
são. Poderia haver maior desperdício do que colocar trabalho forçado
de milhares de pessoas por muitos anos na construção de um túmulo,
algo intencionado para ser o benefício de apenas uma pessoa
morta? Por que é que as pessoas pensam que isso é grandioso?
As pirâmides são apenas grandes quantidades de rochas bem
empilhadas, exatamente o que se esperava que pessoas iludidas e
primitivas construíssem. Eles não tinham nada melhor para fazer
durante o intervalo das guerras. A produção de comida era fácil para
eles naquela época e lugar, por isso eles tinham o tempo e a mão-deobra humana necessária para construir monumentos grandes e
inúteis.
Os governantes percebiam que a construção de grandes projetos
mantinha um grande número de homens juntos, organizados e em
boa condição física para as guerras. Grandes números de homens
jovens podiam ser perigosos para os governantes caso não fossem
mantidos ocupados. Também fazia os governantes sentirem-se
importantes e poderosos. Esses monumentos também tinham a
intenção de lamber a bota de algum deus ou deuses invisíveis a que
eram dedicados.
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Grandes projetos de construções também diziam aos outros
governantes que eles deviam pensar duas vezes antes de os
atacarem. Dá a mensagem de que se um governante consegue
organizar grandes números de homens fortes e engenhosos para
construírem projetos maciços, ele também pode fazer o mesmo para
a guerra. Quanto maior e mais difícil um monumento era de ser
construído, maior podia ser o exército. Quase tudo o que as pessoas
fizeram no passado tinha algo a ver com guerra, religião e/ou o ego
de um governante.
As pedras eram grandes e difíceis de carregar, pois isso
impressionava as pessoas, e se não fossem assim tão grandes, elas
já não estariam aqui hoje. Existem muitas outras coisas enormes e
fantásticas construídas no passado que já não estão mais aqui,
porque as pedras usadas eram menores e mais fáceis de carregar.
Posteriormente, quando as pessoas precisavam de construir outras
estruturas, elas simplesmente usavam as pedras das outras
estruturas para construírem as novas.
Nada do que aconteceu no passado foi surpreendente de
qualquer maneira.
A única coisa que sabemos sobre o passado com certidão é que as
pessoas eram ignorantes, supersticiosas, selvagens, injustas,
egoístas, que estavam assustadas e que gostavam de contar
histórias.
Se um arqueólogo desenterrasse uma Golden Gate Bridge ou um
telefone, talvez então eu pensasse que algo de fascinante ou de não
esperado tivesse acontecido no passado. Até lá, ninguém deve
pensar que qualquer coisa de muita importância ou fantástica tenha
acontecido.
Esses monumentos só servem de prova para sofrimento,
injustiça e ignorância.
Quando as pessoas virem o sofrimento e a injustiça que a construção
dos monumentos causou, elas já não pensarão bem deles.
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Pobres pessoas trabalharam até à morte para nada.
A história diz que "tal e tal rei" construíram algo fantástico. A
verdade é que eles não construíram nada. Eles forçaram as
coitadas das pessoas sobre o seu controlo a construir os
monumentos por eles. A história tem que parar de glorificar
estes monstros.
Lembre-se, você estava lá. Você passou sem dúvida muitas vidas a
trabalhar para um rei egoísta. Imagine-se a trabalhar duro no sol
escaldante, desde o nascer até ao pôr-do-sol, sete dias por semana,
a cortar e a empurrar pedras com as suas próprias mãos. Isso dá-lhe
uma nova perspectiva sobre os monumentos grandes e antigos.
Ao contrário do que os livros de história dizem, os reis não
construíram nenhum monumento; eles apenas observaram.
112
As pessoas sempre olham afetuosamente para o passado distante e
não o vêem pelo horror que foi. Isto é perigoso, pois como diz o
ditado:
Aqueles que não se lembram do passado estão condenados a
repeti-lo.
Agora os jovens têm video games de exércitos a lutarem com
espadas e pensam que era mais honorável do que lutar com armas.
Eles nunca mostram as pilhas de feridos largados no chão a
morrerem lentamente. Eles não tinham nenhum medivac na época.
Você estava lá. Você esteve em incontáveis exércitos no
decorrer da história.
Toda a conversa sobre honra, glória e aventura é bosta. Era o mais
feio e horrível imaginável. Eram apenas pessoas a travarem uma luta
com facas selvagem. Imagine isso a acontecer agora na sua
vizinhança, sem nenhum polícia para impedir. Não é da maneira que
é demonstrado nos filmes. É mais fácil entender quando você imagina
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um grande gangue de motociclistas malucos com grandes facas
virem pela colina violar/estuprar e raptar a sua mulher e filhos e tornálo escravo caso não o matassem. Você estava lá, ou no gangue, ou a
lutar contra o gangue, ou estava lá como uma das mulheres a ser
violada/estuprada, na maior parte do tempo da história da
humanidade.
Acorde e cheire o sangue e as tripas. O passado aconteceu.
Imagine o passado a acontecer na sua vizinhança agora. Ele está
a acontecer agora mesmo na África e em outros lugares do
terceiro-mundo.
Dimensão animal: Nós (humanidade) estivemos envolvidos na
atividade descrita acima por milhares de vezes nos últimos dez mil
anos. Seria inacreditável se não soubéssemos que o passado
realmente aconteceu. Esta barbaridade é o que deixaremos para trás
quando aprendermos a verdade e a vida. Poderia algo ser mais
importante?
O nosso passado foi um grande pesadelo, e nós agora podemos
abandoná-lo para sempre.
A época de cavaleiros e cavalheirismo são apenas mitos para dar
uma boa aparência a algo tão feio e tão horrível que ninguém
consegue imaginar ou compreender.
Olhe para o passado sem todas as bostas e poderá ver a verdade
pela primeira vez.
A Bíblia: A verdade na Bíblia é como pérolas misturadas com um
monte de seixos sem valor. Você tem que passar por muita coisa que
era só destinada para as pessoas do passado distante. Exemplo: Os
Judeus, Cristãos e Muçulmanos todos acreditam no velho testamento
da Bíblia. Ele diz que Deus fica furioso quando nos comportamos mal
e que ele faz muitas coisas nojentas. O velho testamento diz que ele
atirou fogo e queimou todos os homens, mulheres e crianças numa
cidade (Sodoma). A Bíblia diz que ele o fez porque as pessoas
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tinham-se tornado muito pervertidas sexualmente, mas a única família
que ele deixou escapar, porque eram honrados, eram incestuosos. Se
isso não é pervertido, nada é. Depois de a mulher de Ló ter sido
transformada num pilar de sal por olhar para a cidade a ser destruída,
é dito que Ló teve sexo e filhos com as suas próprias filhas.
Se você acredita na Bíblia, você acredita em incesto e sacrifício
de crianças.
Da maneira que a Bíblia é atualmente interpretada, os filhos de Adão
e Eva tiveram que ter sexo um com o outro, pois não havia mais
ninguém. É o mesmo com a família de Noé. As pessoas que dizem
que acreditam nesses mitos estão a perdoar incesto, homicídio de
crianças e todo o tipo de coisas doentes. Será isso uma coisa boa?
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Uns milhares de anos atrás, é dito que Deus fez chover por quarenta
dias e quarenta noites, afogando quase tudo e a todos. É dito que ele
fê-lo porque ele se enganou, e a sua criação saiu com defeitos.
Não faz sentido e não aconteceu, não pode ter acontecido; não existe
água suficiente na Terra para cobri-la completamente. Para cobrir as
montanhas mais altas, os oceanos teriam de ter 8 quilómetros de
profundidade a mais. O topo do Monte Evereste está a mais de 12
quilómetros acima do nível do mar.
Teria que haver mais do triplo de quantidade de água que há
atualmente no oceano. Você não pode triplicar o volume dos oceanos
com quarenta dias e quarenta noites de chuva. Teria que chover por
milhões de anos.
De onde é que toda a água veio e onde é que ela foi parar? Será que
Deus puxou uma mangueira? A água teria matado todas as plantas.
Os animais que vieram da arca não teriam nada para comer.
Ninguém pensa nisso. Depois de estar coberta com sal por cerca de
um mês, a Terra estaria tão árida como a lua.
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Deus pode fazer qualquer coisa: Não se refugie no argumento de
"Deus pode fazer qualquer coisa"; ele também não faz sentido. Se ele
consegue estalar os dedos e fazer a água aparecer e desaparecer e
as plantas crescerem de volta, ele também podia ter estalado os
dedos e fazer a humanidade desaparecer sem todo o drama.
Não houve/há necessidade do dilúvio e da arca e do resto da história
que nenhuma pessoa honesta e racional poderia acreditar. Se Deus
quer que as pessoas acreditem na Bíblia, ele não teria colocado uma
história que impossibilita acreditar nela.
Onde é que a Bíblia diz que Deus pode fazer qualquer coisa?
Ela só diz que ele é todo-poderoso, o omnipotente, e que controla
tudo (o que é verdade), mas Deus/vida o faz de acordo com as leis da
natureza e nunca desvia-se delas. Se ele fizesse milagres, não
haveria verdade que você pudesse saber, nenhuma vida que você
pudesse conhecer. O Jesus da verdade e da vida não poderia existir
sem uma verdade e uma vida que nunca mudam.
Seres de Deus: Quando eu digo que o objetivo é tornar-se Deus, as
pessoas automaticamente pensam que eu estou a dizer que as
pessoas serão capazes de fazer milagres, controlar o tempo, e todas
as outras coisas que os mitos dizem que Deus faz.
A verdade é que você não será capaz de fazer qualquer coisa
especial, pois Deus não faz qualquer coisa fora do normal. O normal
é o milagre absoluto, e tudo o que uma pessoa que vive como Deus
faz é o normal. A única diferença é que eles sabem o que o normal é,
o milagre absoluto que é, e estão realizados por ele.
Eu sou como sou: É assim como Deus define-se a si mesmo
segundo a Bíblia, e é a melhor descrição possível. Deus é a vida, e só
faz o que nós conseguimos ver que a vida faz. Graças à ciência, nós
finalmente sabemos o que Deus/vida realmente faz.
Todos estes milagres surgem da concepção errada que Deus é um
homem emocional que pode fazer qualquer coisa. Deus apenas cria a
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vida e equilíbrio; nada mais, nada menos, e é essa a verdade que o
liberta.
Deus não nos criou na sua imagem; o oposto aconteceu. Nós
criámos Deus na nossa imagem, com as emoções irracionais e o
resto incluídos.
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Jesus diz muitas vezes que a verdade é a coisa mais importante,
então por que é que as pessoas que dizem ser seus seguidores
contam mentiras óbvias? Essa atitude era compreensível no passado,
mas as pessoas ainda o fazem.
Ter apenas um par de todos os insetos da Terra significaria que Noé
teria que coletar, dar abrigo e alimentar quase vinte milhões de
insetos.
Nós agora sabemos que o dilúvio e as outras coisas que mencionei
aqui não aconteceram por uma lista de razões grande demais para
caber aqui. Eles são mitos/contos morais que eram destinados
apenas para pessoas primitivas que não podiam saber que não eram
verdade.
Os mitos eram precisos no passado para que a verdade
chegasse a nós agora, mas agora nós sabemos melhor, e temos
que dar o próximo passo e reconhecer a verdade.
Crescer: É hora de crescer e parar de acreditar em mitos e conto de
fadas óbvios. Nós temos que crescer se quisermos dar às nossas
crianças a hipótese de crescer.
O mito do dilúvio é inofensivo, mas outras coisas falsas custaram a
vida de muitas pessoas. Exemplo: a Bíblia diz, "Você não deve deixar
qualquer bruxa viver." Isso levou diretamente à classificação de
milhares de mulheres como bruxas e como resultado elas foram
queimadas até à morte.
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Os mitos escondem a verdade e nos mantêm em escravidão. A
verdade liberta-nos.
Verdade literal: As pessoas nas religiões organizadas que dizem aos
outros que tudo escrito na Bíblia é literalmente verdade estão erradas.
Elas não estão a dizer a verdade. A maioria tem boa intenção, mas
ainda assim estão erradas, e agora nós sabemos isso com certeza.
Elas não são pessoas más; estão apenas iludidas e receiam a
mudança. Elas estão a ser enganadas pela sua própria mente. Elas
fizeram o mesmo na época de Jesus e ele abordou o assunto da
seguinte maneira:
Jesus disse, “Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas!
Porque fechais aos homens o reino dos céus; pois nem vós
entrais, nem aos que entrariam permitis entrar”.
Nessa afirmação, Jesus está a dizer-nos para não acreditarmos nos
estudiosos que escreveram a Bíblia e nos líderes das religiões que
nos dizem que o que está escrito é verdade. Não podia ser mais
claro, mas as pessoas ainda seguem-nos. Ai delas.
Além de dizer a todos que os estudiosos e os líderes não estão a
dizer a verdade, essa afirmação também fala ou implica que você não
tem que morrer para ir para o céu. A maioria das pessoas não nota
isso. Ele está a falar como se você pudesse entrar no céu a qualquer
momento.
Ninguém está a dizer a verdade. Ninguém a sabe, mas as
pessoas estão a dizer que sabem. Se isso não mudar, não existe
esperança para a humanidade.
Tenha medo, muito medo.
A Bíblia diz que o medo do senhor é o começo da sabedoria.
Em outras palavras, se você tiver medo da vida e da morte, você
estará motivado para aprender a verdade.
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A Bíblia diz que algumas pessoas serão salvas pelo amor, e
outras pelo medo.
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Perdoados: Tenha em mente, se as pessoas que não estiverem a
dizer a verdade mudarem elas serão perdoadas, pois elas não
sabiam o que estavam a fazer até agora.
Devido aos estudiosos e líderes iludidos, quase três biliões de
pessoas, mais de metade da raça humana, está a tentar acreditar que
Deus é um velho invisível que vive no céu, que o todo-poderoso, o
omnisciente criador e controlador do universo infinito tem emoções
humanas triviais e gosta de ser louvado e de ter a sua bota lambida.
Eles estão a dizer que Deus é o pior tipo de pessoa possível. A
maioria imagina Deus como um rei com uma coroa e uma grande
barba branca sentado num trono. Nós estivemos a lutar e a morrer
para livrarmo-nos de reis, no entanto as pessoas querem um para
sempre?
As religiões estiveram a lutar contra a ciência e o progresso, mas
têm estado a perder.
Colina abaixo: Desde a renascença, quando a ciência começou
realmente a progredir, as religiões começaram a vê-la como uma
ameaça. Elas acreditavam que o seu dogma era a única verdade, por
isso qualquer coisa que criasse conflito com ela deveria estar errada.
A igreja era toda-poderosa na época, mas tem ido abaixo desde
então.
O mercado da verdade: O problema é que a igreja está no mercado
da verdade, e na época, eles não conseguiam ver que a verdade
estava no seu dogma. Toda a razão da sua existência é para revelar
a verdade, e quando o mundo percebeu que eles não a sabiam, eles
começaram a perder a sua credibilidade e poder. Conforme a ciência
cresceu mais forte, a igreja foi ficando mais fraca. Agora o oposto vai
acontecer.
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Colina acima: Agora que podemos ver que a verdade está realmente
na Bíblia e em outros livros religiosos, a igreja e outras religiões
começarão a recuperar a sua popularidade perdida e poder no
mundo. Será colina acima para as religiões de agora em diante se
elas acolherem as novas revelações da verdade. Elas terão respeito
em vez de se parecerem como tolos.
A ciência fez um grande favor pelas religiões. Ela revelou a
verdadeira verdade.
A verdade é afirmada como o objetivo da maioria das religiões, por
isso a ciência é a melhor amiga da religião. As pessoas religiosas
vêem a ciência como sua inimiga, quando o oposto é verdade. Pelos
últimos quinhentos anos, as religiões estiveram a lutar contra a
ciência para protegerem os seus mitos. Eles torturaram e mataram
em nome dos mitos.
Ciência/religião: As coisas feitas no passado podem ser perdoadas,
pois as pessoas não eram capazes de saber que o que estavam a
fazer era errado, mas isso já não se aplica mais. Agora, as pessoas
religiosas têm que adotar a ciência e a verdade que ela revela em
combinação com a verdade que os livros religiosos revelam. Esta
combinação será a salvação de todos.
A ciência sem religião é manca; a religião sem a ciência é cega.
Albert Einstein
A ciência é a melhor amiga da religião, pois ela revela a verdade, e a
verdade é o que liberta as pessoas dos mitos criados pelo
diabo/mente.
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Trigo do Joio: A Bíblia diz que temos que separar o trigo do joio, e é
isso que a ciência faz. Ela separa a verdade dos mitos. De acordo
com as religiões, Deus é a verdade, logo, o inimigo da verdade é o
inimigo de Deus.
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Maior pecado: Quando você nega a verdade, você está a negar a
Deus, pois Deus é a verdade. Fazê-lo intencionalmente quando sabe
melhor é o maior pecado possível, ainda assim todas as religiões
atualmente estão a fazê-lo. A questão é, por que é que elas estão a
fazê-lo?
Jesus disse, "A verdade está oculta até que tenham olhos que
vejam e ouvidos que ouçam."
A maioria das pessoas nem sabe o significado das palavras da Bíblia.
Exemplo: a palavra "pecado" significa "errar/falhar o alvo/a marca". A
palavra vem do grego antigo e refere-se a uma seta falhar o alvo. Não
tem nada a ver com quebrar regras religiosas ou morais.
"Cristão" significa ser como Cristo, não apenas louvar e venerar uma
imagem de como Jesus pode se ter parecido dois mil anos atrás. Isso
é adoração de ídolos de uma imagem de escultura.
A melhor maneira de mostrar o quanto Deus vale para si é apenas
aceitar a verdade e a vida que lhe são oferecidas em todos os
momentos.
Venere tudo o que vê e mais aparecerá. Equus
A Bíblia diz, "A paga do pecado é a morte."
É verdade, quando você perde o alvo, perde o presente, você está
morto para a vida verdadeira.
Jesus disse, "Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Por
isto o coração das pessoas está endurecido, e ouvem de mau
grado com seus ouvidos, e fecham seus olhos."
A única coisa que você pode fazer contra Deus/vida é negar a
verdade e a vida, e atualmente quase todos estão a fazê-lo. Negar a
verdade e a vida é a única maneira de falhar a marca, a única
maneira de pecar.
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Se você sabe a verdade e a vida, você não precisa de leis morais,
pois os seres espirituais naturalmente fazem a coisa moral. Eles
tratam os outros como eles próprios querem ser tratados. Eles vêem
todos como se fossem-nos; eles vêem-nos verdadeiramente.
A palavra "apocalipse" significa "o revelar," não o fim do mundo.
O que será revelado? Será que é a verdade primordial? Que mais?
O apocalipse (o revelar): Significa que a verdade está velada ou
escondida. Se a Bíblia é verdadeira, então ninguém sabe a verdade
ainda, pois ela diz que quase ninguém a sabe. A maioria das pessoas
religiosas está a esquecer-se deste facto. O livro que eles acreditam
ser a verdade diz que eles não sabem a verdade ainda. Esse é um
entendimento chave.
Jesus disse, “Deus é o espírito da verdade. O mundo não pode
recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o
conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês.”
Isso explica por que é que as pessoas acreditam em mitos que não
fazem sentido e por que é que elas nem vêem a verdade que faz
sentido nesse mesmo livro. Ou as pessoas são realmente estúpidas,
ou alguma força oculta está a impedi-las de ver.
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A Bíblia diz que existe uma força ou um véu oculto. A Bíblia diz que a
verdade primordial não pode ser sabida até o apocalipse. Ele está a
começar agora, por isso a maioria das pessoas não podia saber a
verdade primordial até agora. É o que a Bíblia diz.
O véu é criado pelas nossas próprias mentes e pelo inconsciente
coletivo para impedir a maioria das pessoas de ver a verdade antes
que o tempo seja o certo.
É uma hipnose em massa. O Espírito Santo hipnotizou-nos para
nos proteger.
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É bom que a verdade tenha sido escondida: A verdade pode ser
prejudicada se ela for vista antes que o tempo seja o certo. Isso força
a verdade em mitos e mata ou ostraciza os seus profetas. Essa é a
razão pelo qual quase ninguém foi capaz de ver a verdade até agora.
Jesus e os outros profetas plantaram as sementes que tinham de ser
plantadas, mas eles pagaram caro por fazê-lo. As sementes da
verdade que eles plantaram estão a começar a crescer e a florir, e
isso está a ajudar a tornar a nossa salvação possível. Ao esconder a
verdade e a vida até agora, o inconsciente coletivo protegeu a nós e à
verdade. O tempo tem que ser o certo para a verdade, ou ela apenas
causaria problemas.
O inconsciente coletivo pode dar-nos informação que não sabíamos,
e também pode impedir-nos de ver coisas se não for do nosso melhor
interesse vê-las.
"O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque
não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive
com vocês e estará em vocês."
Jesus disse, "Vem a hora em que não falarei em meios de figura,
mas falarei abertamente a respeito de Deus."
O inconsciente coletivo tem tornado impossível as pessoas
desligarem as suas mentes e ver a verdade. O véu está a começar a
ser levantado agora, por isso nós podemos ver e entender a verdade
agora. É isso que torna o tempo em que vivemos tão grandioso.
Mitos na Bíblia: Os estudiosos e líderes religiosos na verdade
fizeram a coisa certa quando esconderam a verdade nos mitos. Eles
não o fizeram conscientemente, mas o fizeram, e isso foi uma coisa
boa. Isso fez com que quase ninguém pudesse aprender a verdade
ao ler a Bíblia no passado. Tudo aconteceu da maneira que devia ter
acontecido.
Ninguém consegue ver a verdade oculta na Bíblia até que
acorde.
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Maior parte do que está escrito na Bíblia é destinado a esconder a
verdade, não revelá-la. É o oposto do que a maioria das pessoas
pensa, mas é a verdade.
Jesus disse, "Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o
podeis compreender agora. Mas, quando o Espírito da verdade
vier, ele os guiará a toda a verdade. Quando o espírito vier, ele
tornará tudo claro para vós."
Melhorar estes livros: Este livro não precisa de mudar muito, são as
pessoas que precisam de mudar. Quando a tecnologia de
comunicação e a sociedade evoluírem o suficiente, quando o tempo
for o certo para as pessoas verem a verdade da vida, elas verão a
verdade neste livro, mesmo com as suas falhas.
Matar os profetas: Saber a verdade antes que o tempo seja o certo
pode resultar na sua morte por lunáticos e fanáticos. No mínimo, pode
torná-lo impopular e um pária.
Morrer pela verdade: Gandhi, Lincoln, Lennon, Jesus, Martin Luther
King, Kennedy e muitos outros morreram pela verdade. Morrer pela
verdade é a melhor maneira de morrer, mas viver pela verdade é
melhor. Graças à Internet, a verdade pode ser contada de modo mais
seguro agora.
A ignorância mata.
Os lunáticos religiosos são os lunáticos mais perigosos, pois eles
pensam que estão a fazer a coisa certa, que estão a fazê-lo por Deus.
A verdade é que eles têm problemas mentais e estão a fazer o
trabalho do diabo, não de Deus. Não existe nada pior que uma
pessoa possa fazer. Na verdade, prejudica mais o assassino do que a
pessoa que ele mata. Isso podia ser perdoado no passado por causa
da ignorância, mas agora já não.
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Janela de Oportunidade (119-125)

A Humanidade nunca será capaz de viver junta em paz e harmonia.
Nunca foi nem nunca será. É impossível, pois não está na natureza
verdadeira da humanidade. A natureza verdadeira da humanidade é a
natureza da besta. As pessoas podem e resistem-na, mas não pode
ser mudada por resisti-la e reprimi-la. Apenas a verdade pode vencêla. A humanidade sempre agirá como a humanidade em momentos
difíceis. Quando isso acontecer, a maioria da humanidade sempre irá
comportar-se como os animais que são, arrastando todos para o nível
animal.
A besta tem que morrer, e a única maneira de matá-la é com a
verdade.
A única maneira de se livrar da besta é na fonte. A besta tem que ser
vencida para um ser espiritual nascer. Se a besta não morrer, toda a
raça humana morrerá. Nós estamos todos numa não declarada
guerra mental por este mundo.
As pessoas têm-no ao contrário; você não renasce; a mente
animal apenas morre.
Um ser espiritual não realmente nasce, porque ele está sempre
dentro de si; está escondido pela mente. O espírito não pode nascer;
ele é imortal, mas a mente pode e tem que morrer.
O seu espírito está preso pela sua própria mente e apenas a
verdade o pode libertar.
Agora é a hora: É assim que sabemos que agora é a hora de ver a
verdade primordial; é agora ou nunca. Pela primeira vez a
humanidade pode e vai destruir-se a si mesma.
Jesus disse, "Apenas a espada da verdade pode matar a besta."
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A mente divide as pessoas, porque quase todas as mentes são da
besta; é por isso que a humanidade nunca será capaz de viver e
sobreviver junta por muito tempo.
A Humanidade tem que morrer para os seres espirituais viverem.
Nós sacrificamos a besta para Deus.
É interessante que no velho testamento as pessoas estão sempre a
matar e a sacrificar animais para Deus. Era a melhor maneira de
satisfazer Deus. Faz sentido agora.
A verdade une as pessoas, pois ela mata a mente da besta e
transforma-as no seu eu-espiritual. Os nossos eu-espirituais são
todos os mesmo; eles são amor puro, por isso eles naturalmente
unem-se e dão-se bem. Isso não significa que seremos todos o
mesmo como um monte de robôs idênticos insensíveis; o oposto é
verdade. As personalidades das pessoas serão muito mais diferentes
e muito mais cheias de vida do que são agora. Nós seremos como
um monte de grandes crianças boas.
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É importante lembrar que o mundo do céu se parecerá quase
exatamente como o mundo em que vivemos agora. Nós não nos
tornaremos unissexo, semelhantes e nem mudaremos muito; apenas
nos livraremos da dor e do sofrimento. Eu percebo que é difícil
visualizar, mas é isso que trabalhar como um profeta gradualmente
revela. Você vê como funcionaria e o quão simples é. Nós
escondemos e negamos todas as coisas negativas sérias agora, por
isso de uma maneira a sociedade meio que vive sem a consciência
do lado horrível da vida. A única diferença é que no céu o lado
negativo não existirá de verdade.
Para nascer de novo, você tem que morrer para o seu velho eu,
mas é mais como uma transição.
Transição: A razão pelo qual ela acontece, dura, e não é muito
assustadora é porque você percebe que é muito mais do que a
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pessoa que o mundo programou para pensar que é, e percebe que o
mundo é muito mais do que você pensa que ele é. É mais seguro,
mais gratificante, etc. Você é o que era, mas muito mais, pois você
não realmente perde o que tinha nem morre muito para o que tinha,
pois ele só se torna uma pequeníssima percentagem do que você se
tornou. É por isso que ninguém nota esta diferença gigante, pois você
pode sempre mostrar às pessoas o seu velho eu a que elas estão
habituadas, mas você vê você mesmo e o mundo de um modo
completamente novo e diferente.
Lembre-se que Jesus disse,"Para trás de mim Satanás! Estás a
bloquear o meu caminho!" Jesus não se livra do diabo (mente) nem
luta contra ele; ele apenas toma controlo dele e coloca-o no seu lugar
no fundo, por detrás da vida.
É dito que a humanidade está entre os animais e Deus, mas isso é
enganoso. Quando se trata de mudar de um homem para um ser
espiritual é preto e branco. Ou você é, ou você não é. Quando você
mudar, você se torna uma nova forma de vida para sempre.
De glória a glória: Existe um período de transição, mas você é um
animal até que faça a transição. Uma vez que a fizer, você nunca
volta ao animal.
Não é um destino, pois a vida torna-se mais nova todos os dias.
Você apenas cresce no espírito e na graça para sempre. Você vai de
glória a glória, como diz a Bíblia.
O homem é uma corda esticada entre o animal e o super-homem,
uma corda por cima do abismo... Friedrich Nietzsche
Nós domámos a besta na maioria das pessoas, mas a humanidade
ainda é apenas um animal por debaixo da superfície e ressurgirá mais
selvagem do que nunca. Leva tempo para ter controlo completo da
mente, mas pode tornar-se um ser espiritual no minuto em que sabe
"a verdade" e assim que mudar a sua perspectiva para a do seu euespiritual. "A vida", ou a grande percepção, seguirá, algumas vezes
rapidamente e outras vezes lentamente; todos são diferentes. O seu
GlobalTruthProject.com

ambiente pode ajudá-lo ou magoá-lo.
O truque do pêndulo: A mente tem muitas ferramentas e truques
para impedir que faça contacto com a verdade e a vida. Um dos seus
truques mais poderosos é ir de um extremo para o outro. O meio ou
centro é onde se encontra, mas tem que estar lá totalmente
consciente. As pessoas estão à procura da verdade e do amor nos
lugares errados. Elas estão a procurar em todo o lado exceto no
presente, o único lugar em que existe, o único lugar que existe.
Você deve viver no presente, lance-se em cada onda, encontre a
sua eternidade em cada momento. Henry David Thoreau
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O problema e a solução são simples, mas ainda é possível que a
humanidade perca esta pequena janela de oportunidade. A
humanidade pensa que as coisas só continuarão a ficar melhores e
melhores. O oposto é verdade. As coisas não podem continuar a ficar
melhores; é impossível isso acontecer no mundo físico. Vai de frente
para trás do bom para o mau e vice-versa. Vai piorar. Quando piorar,
a besta na humanidade se erguerá. Você pode olhar para a nossa
história sangrenta para ver o que acontecerá.
Paraíso dos tolos: Os tempos estáveis em que estamos passarão,
porque é a natureza da natureza mudar. Pode ser o resultado do
aquecimento global e mudanças do clima drásticas ou uma guerra.
Uma escassez mundial de comida resolveria. Quando a besta fica
com fome, ela venderá a sua alma para comer. Com a mesma
certeza de que o mundo continuará a girar, algo acontecerá e a nossa
verdadeira natureza se revelará. Temos que fazer a transição antes
que isso aconteça. Estamos a viver num paraíso de tolos, num
castelo feito de areia, numa casa de cartas, e o vento está a começar
a soprar.
Não pode acontecer agora: As pessoas sempre pensam que isso
não pode acontecer na sua época, porque elas são muito civilizadas e
inteligentes para deixá-lo acontecer. Antes da guerra de cem anos e
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da praga que matou quase metade da população da Europa, houve
uma era de ouro de trezentos anos de paz e prosperidade. Foi uma
era de luz antes que escurecesse. A escuridão segue a luz.
O clima de repente ficou um pouco mais frio, apenas alguns graus, e
a civilização se desmoronou. Aconteceu naturalmente e acontecerá
de novo. Uma pequena diferença no clima foi o que na verdade
controlou a maior parte da história humana.
O pior sempre segue o melhor: Na natureza, o pior sempre
acontece quando as coisas estão no seu melhor. Quando um animal
está a desfrutar um pouco de água, comida ou acasalamento, ele
está mais distraído e tem uma maior chance de ser atacado e comido
por predadores. O pior acontece quando o melhor está a acontecer.
Não é diferente para nós. Nós estamos a comer, beber e a ter sexo
como nunca antes. Nós estamos preocupados com essas coisas e
isso torna-nos cegos para os perigos a virem na nossa direção.
As pessoas pensam que nunca pode acontecer a elas, quando
na verdade acontecerá com certeza.
As pessoas pensam que nada de muito mau pode acontecer-lhes e
que só acontece às outras pessoas. Essa é uma das ilusões mais
poderosas criadas pela mente.
A verdade é que todos morrem, por isso o pior acontecerá de
certeza. É o mesmo com todos os desastres, feitos pelo homem
ou pela natureza; eles acontecerão de certeza.
121
Os desastres naturais também acontecerão às pessoas que sabem a
verdade, mas as pessoas espirituais não irão piorar a situação ao
tornarem-se animais violentos.
Confusão social: É a confusão social causada por grandes
desastres naturais que as pessoas espirituais evitarão. Esta confusão
normalmente se manifesta como guerras e caos social que causam
muito mais estragos do que o desastre em si.
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Gatilhos do desastre: Além do clima, também existem outras coisas
que desencadeiam desastres. Os Estados Unidos estavam no seu
auge de prosperidade antes do mercado de ações ter caído e enviado
o mundo inteiro numa depressão. Antes da queda, as pessoas no
poder estavam de cartolas em festas.
Uma luz sempre brilha mais brilhante antes de se queimar por
completo.
A noite segue o dia.
Segunda guerra mundial: A segunda guerra mundial começou no
ano em que o filme "O feiticeiro de Oz" saiu, quando os musicais
amorosos e divertidos eram os filmes mais populares. Não havia tanto
sexo e violência nesses filmes como existe hoje. As pessoas eram
mais refinadas e amigáveis; elas não fechavam as portas e nem
tinham sistemas de alarme.
As pessoas eram mais civilizadas antes de ambas as guerras
mundiais do que nós somos agora.
Os homens usavam fatos, as mulheres usavam vestidos, e ambos
tinham muita mais classe do que hoje. As pessoas tinham mais
educação e respeitavam-se a si mesmas e aos outros muito mais do
que agora. Mesmo assim, eles foram e mataram cinquenta milhões
deles próprios. Se aconteceu naquela época, pode acontecer agora,
de modo mais fácil, rápido, e ainda pior.
Tem que admitir que a raça humana está muito mais estranha, mais
perdida e muito mais perigosa. Nós precisamos de encarar o facto
que pode e vai acontecer connosco se não fizermos algo para impedilo de acontecer. É apenas um ciclo natural. Os tempos mais positivos
sempre foram seguidos pelos dias mais sombrios deste mundo. As
coisas antes da maioria dos desastres estavam como estão agora; as
pessoas estavam a dormir.
É como se estivéssemos a conduzir numa estrada perigosa com os
nossos olhos fechados. Não existe absolutamente esperança alguma
para a humanidade se não abrirmos os nossos olhos.
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A humanidade está num estado de hipnose e precisa de vê-lo
para acordar agora.
A humanidade não mudou. A única diferença é que agora existem
muitas mais pessoas e estamos mais alienados, confusos,
vulneráveis e muito mais perigosos.
Nós estivemos a centralizar as necessidades da vida. A comida, água
e eletricidade de que todos agora dependem podem ser muito
facilmente arruinadas mandando-nos de volta para as leis da selva
em poucos dias.
As pessoas podem começar a ficar sem água limpa daqui a alguns
dias, e isso libertaria a besta. As pessoas voltam-se para a lei da
selva rapidamente quando perdem as necessidades da vida. As
pessoas estão habituadas a terem as suas próprias fontes de águas;
muitas poucas pessoas têm hoje.
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A nossa sobrevivência está à mercê de um sistema criado pela
sociedade, e ele funciona porque a sociedade faz com que ele
funcione todos os dias. Se a sociedade se for abaixo por apenas
alguns dias, o sistema que nos mantém vivo vai-se abaixo com ela. É
um círculo vicioso; a sociedade não consegue existir sem este
sistema de suporte de vida, mas se ela se desmoronar, será difícil, se
não impossível, ligá-lo antes que milhões morram numa matança
geral. Isso nunca aconteceu antes, mas nós nunca precisámos de um
sistema central de suporte de vida antes. Isso aconteceu numa menor
escala muitas vezes no passado.
Não pense que não pode acontecer. Isso acontecerá se não
acordarmos para a verdade em breve. Seria muito pior do que
qualquer coisa que já aconteceu no passado.
Não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas poderei vos
dizer como será a Quarta: com paus e pedras... Albert Einstein
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A mais importante e perigosa diferença é que agora temos armas
nucleares. Uma bomba termonuclear moderna pode ter mais poder
destrutivo do que todas as outras bombas convencionais usadas nas
guerras passadas. Isto não augura nada de bom.
A desintegração do átomo transformou tudo, exceto a nossa
forma de pensar; por isso, caminhamos para uma catástrofe sem
paralelo.
Albert Einstein
Só tem que olhar para o conteúdo dos nossos filmes e músicas para
ver onde a humanidade realmente está. A violência está mais alta do
que nunca nos filmes e nas músicas. Antes da última guerra mundial,
nós tínhamos Bing Crosby a cantar "White Christmas." Nós agora
temos jovens a matarem jovens nas escolas, assassinos-em-série.
Era muito menos provável que as últimas duas guerras mundiais
acontecessem naquela época do que uma guerra mundial acontecer
hoje.
Pequenas faíscas começam grandes incêndios: A próxima guerra
mundial está a preparar-se para ser uma guerra entre religiões, e
devido a isso, esta guerra será muito pior do que qualquer guerra
passada. Em vez de lutar, nós precisamos de ver a verdade nas
religiões.
Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana.
Albert Einstein
A primeira guerra começou devido a uma pessoa disparar na outra.
Um tiro levou a milhões de tiros serem disparados. Foi o assassinato
de um membro de uma família da realeza. Tudo aconteceu por causa
da honra de uma família real. Foi algo que não significava nada para
os outros, mas foi uma faísca num mundo explosivo. Não era nada de
mais, mas começou o maior banho de sangue da história. Aquele um
tiro ativou uma reação em cadeia que envolveu o mundo inteiro. A
segunda guerra mundial foi apenas uma extensão da primeira. Hitler
não teria subido ao poder nem teria feito o que ele fez se não fosse
pela primeira guerra mundial e a depressão financeira.
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Não é preciso muito para incendiar o mundo. Só vai ser preciso uma
pequena faísca de novo e o nosso mundo vai começar a explodir,
literalmente, armas nucleares desta vez. As faíscas estão a voar no
Oriente Médio, e o mundo é como pólvora agora. As coisas não
podiam estar mais perigosas, e a maioria das pessoas nem sabe isso,
tornando a situação ainda mais perigosa.
A Bíblia diz que o mundo será destruído por fogo desta vez; armas
nucleares poderiam fazê-lo. A Bíblia também diz que o mundo já foi
destruído uma vez por água. Isso não aconteceu, por isso a predição
de que o mundo será destruído de novo provavelmente não
acontecerá também se acordarmos a tempo. Eu não acho que a raça
humana inteira será destruída independentemente do que aconteça,
mas nós podemos matar a maior parte da humanidade e retroceder
os nossos avanços por mil anos se não prestarmos atenção agora.
Os sortudos serão os que foram mortos.
Tribulação: As probabilidades de vermos um céu na Terra são boas,
mas antes que isso aconteça, podemos ter tempos muito penosos.
Pode escurecer antes da alvorada, mas não importaria desde que a
alvorada chegasse.
Idade das Trevas: Também pode ir pela outra direção e ser a pior
época de sempre, como todas as guerras do passado empilhadas
umas nas outras. A humanidade pode cometer suicídio coletivamente,
e qualquer sobrevivente viveria a era mais sombria da humanidade.
Nós podemos ter mil anos de trevas ou mil anos de luz dependendo
do que fizermos agora. O nosso futuro será o nosso pior pesadelo ou
o nosso melhor sonho. A Bíblia o chama de tribulação e diz que
durará sete anos, mas ninguém pode saber quando os tempos
verdadeiramente difíceis virão, e o quão mau serão, ou quanto tempo
durarão.
Enrolando uma mola: Nós estivemos num período muito pacífico,
estável e produtivo desde o fim da segunda guerra mundial. É o mais
longo período de paz e prosperidade que tanta gente já experienciou.
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É como enrolar uma mola, por isso um período de equilíbrio está por
vir e pode desenrolar tudo de uma vez. Se olhar para a nossa história,
verá que a cada poucos anos temos um grande banho de sangue. É
um ciclo, e a não ser que mudemos o ciclo continuará.
A verdade primordial é a única coisa que pode impedi-lo de
acontecer.
Se a tribulação acontecer, ela começará em breve. A transformação
do Homem e a tribulação podem acontecer ao mesmo tempo, mas as
probabilidades estão contra isso.
Nós temos que mudar se quisermos que o mundo mude; ele é
uma reflexão de nós mesmos.
Faça o que tem de fazer enquanto pode: Pode ser preciso algo que
realmente assuste a humanidade para acordar-nos, mas se for
preciso, será tarde demais para a maioria das pessoas. Não é
necessário, e aqueles que fizerem a mudança antes que aconteça
estarão contentes de terem-no feito. Tempos difíceis dão poder à
besta e tornam a transição mais difícil para a maior parte das pessoas
e impossível para muitos. Sobreviver será a nossa única
preocupação.
Um ser espiritual não pode ser ferido por qualquer coisa que
aconteça.
Nada pode ferir alguém que sabe a verdade, por isso você tem que
ter a certeza que sabe.
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A natureza verdadeira dos seres espirituais é viver em paz e
harmonia, por isso quando os tempos ficam difíceis, eles não
começam a lutar e a matar uns aos outros; eles começam a trabalhar
juntos para fazer o melhor da situação até que passe. As pessoas
espirituais podem lidar, até desfrutar, com qualquer coisa que a
natureza ou o homem trouxer; só torna a vida mais interessante. Se
ficarmos no nível animal, nós teremos um banho de sangue no futuro
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próximo de certeza. Se nós mudarmos para seres espirituais em
números suficientes, e se o fizermos rápido o suficiente, existe uma
melhor probabilidade que um banho de sangue não aconteça. Se
acontecer, não afetará os seres espirituais; um ser espiritual não pode
perder.
Nós só temos que passar pela mente vivos. Nós temos que
reconhecer o que está acontecer e fluir com ele. Nós estamos a
começar a ver os dois caminhos e podemos tomar o caminho certo.
As pessoas podem tomar o caminho do medo ou do amor desde
que seja a verdade.
Deus/vida usa a cenoura e a vara, o céu e o inferno, para fazer as
pessoas tomarem o caminho certo. Isso funcionará quando as
pessoas virem a verdade. Não funcionará se elas não a virem em
breve.
Este livro só tem um propósito, e esse propósito é de mostrar às
pessoas a verdade. Quando as pessoas virem a verdade, elas
irão para o caminho do céu. É óbvio.
A Idade da mente: Você pode estar a pensar que estou a pôr a
mente abaixo, a mente que criou tudo o que temos agora. Eu não
estou a dizer que a mente é uma coisa má; só estou a dizer que a
mente é uma espada de dois gumes. A mente fez cortes muito bons,
e se ela não mudar, ela se inverterá e fará muitos cortes maus, e o
fará em breve.
Idade do espírito: Nós estamos simplesmente numa nova cúspide, o
fim de uma idade/era e o começo de outra. É o fim da idade da mente
e o começo da idade do espírito. Pode ser uma transição leve se
virmos a verdade em breve.
Eu não estou a pôr a mente abaixo; ela fez o seu trabalho e bem. Ela
fez muita coisa boa, mas está prestes a fazer muita coisa má. Nós
não temos escolha exceto superá-la, ou teremos a maior catástrofe
da nossa história.
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O futuro: Se a besta prevalecer, nós sabemos o que irá acontecer,
pois sabemos a nossa história selvagem e sangrenta, mas a maioria
das pessoas não consegue imaginar o que o futuro será se todos
começarmos a aprender a verdade primordial.
O resto da nossa vida atual: No passado, tivemos que lutar e matar
para sobreviver. Agora, por um curto período, a humanidade já não
tem mais que ferir ou matar a sua própria espécie para sobreviver; já
não precisamos de viver como os animais de que evoluímos. Isso
significa que temos tempo para mudar. Se mudarmos, o mundo
mudará connosco.
Pela primeira vez na história, nós podemos transformar o mundo
num céu.
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Céu (126-129)

A maioria das pessoas não consegue ver o mundo animal
claramente. Todos que o vêem claramente verão que ele é a coisa
mais feia e grotesca de sempre, a não ser que você ache que ser
forçado a assassinar os seus seres camaradas e comê-los devido à
fome seja lindo. A verdade animal é a coisa mais horrível de sempre,
mas a verdade divina é a coisa mais linda de sempre. Ver a verdade
de ambas as dimensões abastece a evolução de animais para seres
espirituais.
Existem muitas descrições míticas do céu. Eles têm mostrado um céu
lá nas nuvens com todos vestidos de branco. Isso parece ser muito
chato, e seria. O verdadeiro céu, o céu em que você estará depois de
morrer se souber a verdade e a vida, o lugar onde você pode estar a
viver daqui a cinco minutos e que estará a viver em menos de cem
anos, o verdadeiro céu, não é chato. É mais interessante e realizador
do que você possa imaginar ou do que eu possa descrever
completamente.
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Esta secção lhe dará os básicos de como será. A sua próxima vida no
céu será quase igual à maneira como o mundo é agora, só que todos
os seres humanos serão seres espirituais. Não será um mundo
predatório como o mundo animal; será um mundo de amor. Ele se
parecerá com as melhores partes deste mundo. Existirão as mesmas
diferenças positivas entre as pessoas e as culturas que vemos hoje,
até mais. Nada exterior a si realmente muda. A natureza é a natureza
(Deus) e nunca mudará muito fundamentalmente. A única coisa que
realmente muda completamente é a sua perspectiva e consciência.
Você é um ser espiritual, e as pessoas ao redor de si também são
seres espirituais. O céu será como a vida é agora, apenas sem as
partes que podemos viver melhor sem.
Se é possível, ele existe em algum lugar num universo infinito.
A Bíblia diz, "Não haverá mais dor nem tristeza; elas passarão."
Evoluir além da dor: Quando morrermos e renascermos, as partes
físicas do nosso cérebro e sistema nervoso que criam e enviam-nos
dor, medo, tristeza e os outros aspetos negativos da nossa vida atual
não estarão nos nossos novos corpos. Teremos apenas dor o
suficiente para saber quando estamos feridos ou doentes, não mais
que isso.
Dores físicas severas não existirão no céu.
A parte do nosso cérebro responsável por sentir dor e outras
sensações não desejadas simplesmente não estará nos nossos
novos corpos. Vamos estar programados apenas para prazer e
realização. Prazer físico vai e vem como nesta vida, mas não haverá
dores severas ou sentimentos e emoções indesejadas, e estaremos
sempre realizados com o espírito de Deus.
Apenas prazer: Renasceremos com corpos que podem sentir prazer
melhor do que podemos sentir agora, mas os nossos corpos não
serão capazes de perceber o lado negativo da vida. Ainda estaremos
motivados a fazer coisas, porque ainda queremos sentir o prazer
criado por fazer certas coisas. A vida espiritual não precisa da
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cenoura e da vara (prazer/dor), apenas a cenoura. A necessidade da
alimentação e da reprodução em combinação com o ambiente vai
controlar o que fazemos exatamente como agora. Como foi dito, o
universo físico não pode mudar e existir.
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Medo/dor, o poder da evolução: Já não precisamos de dores
severas, tristeza, e outras coisas negativas para evoluir. Nós
precisámos no passado; são o medo e a dor que abastecem a
evolução. É o medo da dor e da morte dos animais que os motiva a
evoluir para melhor evitá-las. É o poder principal por detrás de toda a
evolução animal.
É o que agora está a abastecer a evolução da humanidade para
seres espirituais. Como a Bíblia diz, o medo de Deus (vida) é o
começo da sabedoria. Depois que sabe a verdade primordial, a
evolução está acabada, e o medo e a dor já não são mais precisos.
Já não precisamos de medo, dor severa, ou quaisquer outros aspetos
negativos da vida que precisávamos para evoluir. Logo, a habilidade
de experienciar aspectos negativos da vida será descartada na
mudança do seu corpo atual para o seu novo corpo espiritual.
A Natureza/Deus nunca desperdiça nada, e se você não precisar de
algo não vai tê-lo. Se sabe a verdade primordial, já não precisa do
lado negativo da vida, por isso já não vai tê-lo. No céu, teremos todos
os positivos com apenas o suficiente do negativo para dar definição à
vida. Nós tivemos que ter negativos no passado para que fosse
possível promover a evolução a um ponto em que pudéssemos ver a
verdade e a vida. Nós estamos nesse ponto agora.
Para sempre jovem: Graças à engenharia genética e outros avanços
na medicina, ninguém envelhecerá além da idade adulta jovem, nem
morrerá por causa de qualquer doença.
Viver mil anos: Teremos uma expectativa de vida muito longa e
nunca envelheceremos, porque envelhecer é uma doença que
teremos curado. A evidência médica e a lei da probabilidade dizem
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que a nossa expectativa de vida será de mil anos. Usaremos
engenharia genética para desacelerar o nosso envelhecimento para a
idade adulta, assim, a infância durará o quanto quisermos. Iremos
desfrutar a nossa infância por muito mais tempo.
O filho de você mesmo: Uma vida curta era necessária para a
evolução biológica. Depois que chegar no auge do que a biologia
pode fazer, a vida já não precisa de ser curta. Nós evoluímos
biologicamente o quase tão longe o quanto vamos evoluir
naturalmente. Você agora evolui mentalmente até que saiba a
verdade e a vida e renasça como o filho do homem.
Os acidentes ainda acontecerão no céu e as pessoas ainda morrerão
devido a eles. Os nossos corpos físicos continuarão a ser mortais
como são agora. Ninguém realmente quer um corpo que não morra.
Haverá situações em que vai querer sair do corpo em que está e
começar de novo num novo corpo. Se fosse enterrado acidentalmente
num terramoto ou numa avalanche, não iria querer estar nessa
posição para sempre, iria? Se estivesse preso num incêndio, não iria
querer que isso durasse para sempre, iria? Essas coisas podem e
vão acontecer, por isso a morte física é necessária.
As pessoas não envelhecerão fisicamente além dos vinte anos e
nunca estarão doentes, mas eventualmente o seu corpo será
danificado num acidente sem meios de recuperação. Vai estar
agradecido por poder trocá-lo por um novo. No céu, não haverá medo
da morte. A morte e o nascimento serão vistos como o evento único
que são. Pela primeira vez, viveremos com o conhecimento de como
a vida e a morte funcionam. Faz toda a diferença.
É da maneira que pode ser, deve ser, e será para aqueles que
aprenderem a verdade.
Tudo, mesmo os insetos, peixes e bactérias vão para um céu
permanente, um lugar sem predadores, apenas comedores de
plantas e plantas. Haverá dor e tristeza limitadas e por 90% do tempo
estaremos completamente realizados, e quase totalmente realizados

GlobalTruthProject.com

nos outros 10% do tempo. É da maneira que pode ser, deve ser, e
será.
A única questão é, quanto tempo demorará? Eu estou a apostar para
que não seja mais tarde do que a próxima vida, ou o mais rápido
possível.
Existirá um céu na terra; a única questão é, quanto tempo levará.
Poderá levar vinte anos, ou até vinte milhões de anos. Não importa,
pois quando morrermos renasceremos lá, e o tempo não passará a
partir da nossa perspectiva. Todos que trabalharam como profetas o
tempo suficiente para mudarem-se a si mesmos estarão lá. Os outros
voltarão ao mundo animal nas gerações futuras quando houver
muitas mais pessoas, milhares, até milhões, a trabalharem em
espalhar a verdade e em criar um céu na terra.
Sem os predadores, a vida no nível animal se reproduziria até que
tivesse gasto todas as fontes de alimento e depois morreria de fome,
o que é quase tão mau como ser comido. A vida que sabe a verdade
da vida controlará a sua reprodução para nunca povoar um ambiente
demais. É essa a razão pelo qual a verdade fará o céu; ela tem valor
prático.
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Saborear a morte: Quando morrer no céu, renascerá no céu como
um bebé e começará uma nova vida. Isso vai continuar para sempre.
Quando os livros religiosos dizem que viveremos para sempre e que
não saborearemos a morte, eles referem-se à morte espiritual. Nunca
voltaremos a ser os mortos-vivos que a humanidade é agora. A morte
física faz parte da perfeição.
Jesus disse, "Eu vim para que tenhais vida, pois a maneira dos
mortais é uma morte vivida."
Você evitará a morte mesmo no céu. Não será horrível como é
agora, mas ainda será a coisa que mais quer evitar. A diferença é que
não a teme e não é dolorosa, por isso no céu, ela só torna a vida mais
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interessante. A morte não será dolorosa nem temida, mas será uma
grande ruptura na sua vida, e você sempre tentará evitá-la quando
possível. A morte física é necessária de tempo a tempo para a vida
ser perfeita.
Quando souber a verdade e a vida, não mudaria a maneira que a
vida funciona mesmo se pudesse.
Auto-suficiente: A moda de ser auto-suficiente continuará, mas a de
sermos dependentes uns dos outros também. Ambos têm vantagens
e desvantagens, e o equilíbrio que funcione melhor será encontrado.
Nós não queremos viver cada um por si só nem nos separar da
sociedade. Nós queremos fazer o oposto e nos unir em cooperação
para o nosso benefício mútuo. A única razão pelo qual se quer ser
auto-suficiente é para que se precise menos das coisas dos outros e
em vez disso tenha-se mais para dar para os outros que precisam.
A nossa necessidade de energia tem subido por muito tempo. Nós
começaremos a ir na direção oposta, e precisaremos menos e
menos. Nós resolveremos os nossos problemas de energia no futuro
próximo. As novas tecnologias tornarão a eletricidade disponível para
todos, quase de graça.
Movimento perpétuo: O universo é auto-abastecido; ele é uma
máquina de movimento perpétuo. Não existe falta de energia, e
aprenderemos como drenar esta fonte interminável de energia
seguramente e de modo barato no futuro próximo.
Tecnologia do Céu: No céu, a tecnologia irá progredir para sempre.
Tudo o que é possível fazer faremos. Faremos contacto com outros
tipos de vida no universo. Ficaremos com todas as coisas antigas de
que gostamos, como música, carros clássicos, motos, roupas, casas,
etc. O melhor do antigo misturado com o novo.
Carros, motos, barcos, cavalos e tudo o resto que você goste
estará no céu e disponível para si. Você fará exatamente o que
quer para sempre.
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Imagine o melhor filme romântico que já viu, remova todos os tempos
maus criados pela mente, e terá uma ideia de como a vida será no
céu. É assim porque o romance é a coisa mais prazerosa que os
seres humanos podem fazer. As mulheres ainda serão mulheres e os
homens ainda serão homens (sem o lado negativo). Quase todos os
jovens estariam num grande romance se pudessem. No céu, todos
serão jovens e saudáveis, por isso eles estarão envolvidos em
relações pelas mesmas razões de agora.
A interação entre macho e fêmea, família e crianças, será o núcleo de
todas as vidas. Nós viveremos da maneira natural como os seres
humanos vivem, só que da melhor maneira possível. Os seres
espirituais são seres humanos. A natureza sempre ficará o mesmo,
pois ela não pode mudar e existir. Apenas as nossas mentes podem
mudar.
Nós ainda precisaremos de reproduzir, alimentar e ainda vamos
querer ser bem-sucedidos; isso nunca mudará.
Nós nunca começaremos a tomar a nossa nutrição em formas de
comprimidos, pois comer é muito prazeroso. Nós não começaremos a
reproduzir de qualquer modo artificial pela mesma razão. Adicione
todo o prazer de fazer o que realmente quer fazer a realização
completa, tire todas coisas da vida percebidas como negativas, e terá
uma ideia de como o céu será na maior parte do tempo. Desastres
naturais ainda acontecerão. A natureza (Deus) estará no controlo
completo das nossas vidas como está agora, por isso as nossas vidas
mudarão conforme ela muda. A natureza continuará a mesma,
incluindo o desastre natural ocasional, mas isso não o incomoda no
céu. Apenas serve para tornar a vida mais surpreendente,
interessante e romântica. A natureza é o que faz a aventura da vida
mexer-se. Deus/vida é a Natureza, e quando a vir claramente, é o
reino mágico.
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Você pode estar a pensar "Eu não quero isso; isso é demais." Você
pode nem querê-lo ou estar interessado agora. No céu, você vai estar
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interessado e vai querê-lo. Você viverá uma vida que só pode sonhar
agora. Você será linda se for uma mulher; os homens serão belos.
Todos terão um corpo quase perfeito. Todos serão destemidos,
jovens, saudáveis, diferentes e completamente vivos para sempre.
A Beleza está no olho de quem vê: As pessoas não serão todas
parecidas; elas serão diferentes, mas os seres espirituais verão todos
como lindos. No céu, você pode viver uma vida perfeita. A vida pode
ser perfeita, pois a vida é perfeita. A perfeição é a maneira natural das
coisas; são só as nossas mentes que estão a estragá-la.
É da maneira que pode ser, deve ser, e será para aqueles que
aprenderem a verdade.
No céu, você será para sempre jovem, saudável, forte, bonito,
destemido, sábio, espirituoso, engraçado e completamente realizado.
É o melhor que pode existir e melhor do que você possa imaginar ou
melhor do que eu possa descrever.
No céu, o amor será refletido no amor para sempre.
Isto não é o céu: Nós não estamos lá ainda, e a não ser que
vejamos a verdade, nós não vamos para lá depois de morrermos. Os
livros religiosos contêm a verdade, mas eles estão a ser interpretados
de modo errado. As pessoas estão a começar a acordar, por isso
existe alguma esperança.
A palavra, "evangelho", significa, "boas notícias."
A verdade do evangelho: Quando você entender o que a Bíblia
realmente diz, é a melhor notícia possível. Você pode ajudar a criar
um lugar onde não existam predadores no mundo humano, onde os
fortes não atacam os fracos e onde não exista ódio, dor ou conflito de
qualquer tipo. Dura para sempre, e tudo o que você tem que fazer é
ver a vida (Deus) como ela verdadeiramente é. Estas são as
melhores notícias possíveis, e é literalmente a verdade do evangelho,
o que os evangelhos realmente dizem revelado aqui pela primeira
vez. Até agora, quase ninguém podia saber as boas notícias nos
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evangelhos, mas agora nós podemos. Tudo o que temos de fazer é
saber que sabemos, mudar as nossas mentes, e virar as nossas
vidas enquanto podemos.
Nós agora temos as chaves para os portões do céu. Tudo o que
temos de fazer é virá-las.
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Evoluir Além da Natureza Animal (130-137)

Plantas: As plantas são formas de vida não conscientes. Elas são
como o seu braço ou perna. Elas estão vivas, mas não estão
conscientes. A vida não consciente suporta a vida consciente. Você
está conectado às árvores e às outras plantas com a mesma certeza
que está conectado aos seus braços e pernas. Você também está
conectado à Terra, ao ar, e a todas as coisas não vivas, etc., pois
elas tornam a nossa vida possível.
Tudo no universo faz parte de si o tanto quanto a sua pele. Algumas
pessoas pensam que os seres humanos de alguma maneira estão
separados do resto da natureza. A verdade é que nós somos apenas
uma parte da natureza. Deveria ser óbvio; tudo faz parte de um
inteiro. Nada está separado na verdade e na vida. Nós fazemos parte
e somos interdependentes da mesma realidade.
A história da natureza é a nossa história, pois nós somos apenas
parte da natureza.
Nós não estaríamos aqui sem as plantas. Elas nos dão vida física por
alimentarem os nossos corpos direta e indiretamente, e elas suportam
a nossa vida espiritual com a sua presença. Você pode abrir-se em
qualquer lugar a qualquer momento, mas é mais fácil viver no
presente (especialmente para principiantes) quando você está na
natureza. Acampar, caminhadas, passeios de barco e outras
atividades na natureza ficarão mais populares. Jardinagem e
agricultura de casa e comunidade ficarão muito mais populares. As
pessoas espirituais levarão o tanto quanto podem da natureza nas
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nossas vidas. Todos viverão as vidas que naturalmente ajudam o
ambiente. A Bíblia diz-nos para fazê-lo. O ambiente se tornará
sagrado para todos que virem a verdade.
As pessoas têm uma concepção errada sobre os animais selvagens.
Nós crescemos a assistir Bambi e outros filmes da Disney, e não
percebemos como a vida realmente é na natureza. É um mundo
predatório, apenas predadores a comerem as suas presas, coma e sê
comido.
A Natureza só é linda se não vir a natureza da Natureza.
Toda a vida animal é como viver com assassinos-em-série a cada
esquina que o comem, e não haveriam polícias ou armas para
defender-nos. Essa é a realidade no mundo animal. Nós estávamos lá
(na sua pele) por mais de noventa por cento do tempo em que
estivemos na Terra, e nós ainda estamos lá agora. Nós não saímos
da selva ainda.
Apenas os humanos e os seus animais domésticos morrem de
velhice. A maioria dos animais selvagens é comida antes de
chegar à velhice. Eles vivem num mundo muito bruto e
selvagem.
Quando nós queremos comer alguma coisa, nós só precisamos de ir
a uma loja ou restaurante. Há não muito tempo, nós tínhamos que
sair, apanhar outro animal, matá-lo, limpá-lo e cozinhá-lo. Nós
tínhamos que trabalhar do amanhecer até ao anoitecer só para ter
comida suficiente para sobreviver. Isso levava todo o nosso tempo e
nós falhávamos e literalmente morríamos de fome na maior parte do
tempo. Enquanto fazíamos esta caçada, nós estávamos a ser
caçados. A vida natural é uma luta constante pela sobrevivência. Nós
éramos comida para outros animais até recentemente nos últimos dez
mil anos. Nenhum animal morre de velhice; a maioria é morta pelos
outros animais. Seria como ter um assassino-em-série matar-nos a
todos depois da meia-idade. Não é uma boa maneira de morrer e
mantém-no no ciclo animal.
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As nossas crianças eram a refeição preferida, e fome e ser comido
era o destino da maioria das nossas crianças até recentemente.
Ainda é para os animais inferiores que vivem na natureza. É por isso
que a maior parte dos animais tem tantos filhos. Eles têm que ter,
pois a maioria será comida. Ver os seus filhos serem comidos não é
felicidade.
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Animais domésticos: Os cães e os gatos são os próximos na fila de
voltar como humanos depois de morrer, pois eles aprenderam o que é
ser humano connosco. Nós os ajudamos a evoluir por torná-los
menos dependentes da ação instintiva.
Todos os animais além do homem vivem no presente, o que torna
viver no presente mais fácil para pessoas com animais. Os cães
ensinam amor incondicional. Deus é amor incondicional. Os cães são
os animais não humanos mais próximos de Deus. Eles estão mais
perto da verdade viva do que os seus donos. Os cães ajudam-nos a
evoluir para Deus/vida, e nós ajudamos os cães a evoluírem para
humanos. É verdadeiramente uma combinação do céu.
Os gatos também ajudam-nos e nós ajudamos a eles, apesar de eles
nunca reconhecerem-no. Os gatos mostram-nos como ser
independente, reservado e fixe/legal. Eles têm amor fixe/legal. Ambos
são animais excepcionais e podem ensinar-nos muito. Eles podem ter
uma grande participação na nossa transformação, e nós podemos ter
uma grande participação na deles. Todos deveriam ter alguns animais
domésticos.
Céu na terra: Nós podemos ou não ser capazes de criar um céu na
terra para os seres humanos neste momento, mas nós podemos criálo para os nossos animais domésticos com certeza. Nós deveríamos
fazê-lo porque nós podemos, e faz-lhe sentir bem ser capaz de criar
um céu agora para algumas criaturas vivas. Eles vivem no presente e
refletem o amor que você dá de volta a si, assim realçando a sua vida
como também a deles. Existe também a possibilidade de trocarmos
lugares com eles e sermos o animal doméstico de alguém na nossa
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próxima vida, tal como predadores e presas vão de trás para a frente
de vida a vida conforme vão evoluindo na escada evolucionária. Os
seres humanos podem fazer o mesmo com os seus animais. Nós
trabalhamos em criar um céu na terra para humanos, mas fazemos
um para cães, gatos e outros animais domésticos e animais de
fazenda. É isso que um ser espiritual faz.
Os animais estão mais perto e afastados do céu: Os animais têm
menos mente a bloquear a entrada dos seus sentidos, logo eles
experienciam muita mais vida do que a humanidade. Eles vivem no
presente e estão mais realizados e mais perto da verdade viva do que
nós. Eles têm menos caminho que percorrer, mas eles não
conseguem superar aquela pequena parte, a mente instintiva.
Pecado original: A Bíblia a chama de pecado original. Você nasce
com esta parte da mente. A besta de dentro vem para o mundo com o
seu corpo na forma da mente instintiva. É por isso que a Bíblia diz
que somos todos pecadores, todos a falhar a marca.
A Bíblia diz, "Todos estão destituídos da glória de Deus."
Em outras palavras, nós estamos destituídos da glória da verdade e
da vida.
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Não alimente a besta: Não alimente a besta com ganância e coisas
caras, com drogas, comidas não saudáveis, com sexo, etc. Para
evoluir além da sua natureza animal, você não pode ceder ao que a
besta quer fazer. Você tem que fazer o que a besta não quer fazer e
procurar a verdade em vez de perseguir o prazer.
O Caminho todo: Os animais não humanos estão mais perto de
Deus/vida, mas mesmo se estiver a receber noventa e nove por cento
da vida a vir a si, não se compara nem de perto a como os cem por
cento são. Noventa e nove por cento com Deus ainda não é estar
com Deus. Um planeta pode ter noventa e nove por cento de massa
de uma estrela e não ser uma estrela. É o último um por cento que a
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acende e a transforma numa estrela que brilha com luz. É o mesmo
com os seres humanos. Você tem que percorrer o caminho todo para
se tornar um ser espiritual. Quase tudo não conta para nada.
Mente vs mente: Você precisa da mente do homem para superar a
mente animal. É por isso que nós evoluímos de animais inferiores
para humanos. Nós não podíamos chegar no céu de onde eles estão.
Você tem que saber a verdade intelectual da mente, o pensamento ou
palavra verdade, antes que se possa separar da mente
completamente. Logo, você tem que estar onde estamos agora. Você
tem que saber que tem uma mente e a natureza dela; você tem que
saber que realmente é um ser espiritual e a natureza das coisas
espirituais. Você tem que saber que vai morrer e renascer. Você tem
que saber dos opostos e da força que equilibra. Você tem que saber
"a verdade" deste mundo para ir para o próximo. Como os animais
além do homem não a podem saber, eles não têm chance de
livrarem-se da mente e de ir para o céu. Eles têm que evoluir
biologicamente para um humano antes que possam ter a
oportunidade que temos. A humanidade, por outro lado, pode evoluir
sem mudar de corpo. Nós podemos dar luz a nós próprios, como a
Bíblia diz.
Jesus disse, "Se Satanás estiver dividido contra ele próprio,
então como é que o seu reino subsistirá? E se Satanás se ergueu
contra ele próprio, ele não consegue subsistir e chegará ao
seu fim."
Em outras palavras, quando Satanás (a sua mente) for contra ele
próprio e tomar controlo dele próprio, ele se transforma de Satanás
para o seu Anjo Guardião, e você está salvo do mundo animal. Você
transcende o mundo animal e evolui para um ser espiritual.
A Bíblia diz que Cristo matará o Anticristo com a verdade.
Quando as pessoas souberem a verdade e a vida, elas terão a mente
de Cristo e usarão a verdade contra as forças de ilusão para banir a
enganação da terra.
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Mente animal: As pessoas que estão a tentar livrar-se da mente
normalmente aprendem a desligar o nível consciente da mente por
curtos períodos de tempo e depois não vão mais longe. É porque elas
pensam que conseguiram e que estão livres. A vida é muito mais
realizadora sem a mente consciente a bloqueá-la.
Quando a mente consciente se fecha, você fica no nível de
consciência de todos os animais inferiores. Você fica tão consciente
quanto cães, gatos e todos os outros animais inferiores. É tão
realizador que as pessoas param por aí. Esta é a última e mais forte
ilusão. Isso não significa que verá tão bem como uma águia, ou que
ouvirá tão bem como um cão. Todos os animais têm um senso
especializado que é mais forte do que o dos outros animais para
ajudá-los a sobreviver e evoluir. O nosso senso especializado
superior ao dos outros animais era e é a nossa mente. Ela nos deu
uma enorme vantagem sobre os outros animais e nos pôs onde
estamos agora, no topo da cadeia alimentar, mas não é suficiente. Os
mais perto são os mais afastados.
É tudo sobre ficar mais consciente do seu ambiente. As nossas
mentes nos fizeram cientes de um nível completamente novo de
percepção. Não só nos deu o poder de conquistar o mundo animal,
como nos deu o poder de evoluir a nós próprios e de manipular o
nosso ambiente como nenhum outro animal, mas ainda somos
apenas animais espertos.
O que a humanidade tem estado a fazer e o que pode vir a fazer
no futuro não tem precedente na dimensão animal, e as pessoas
apenas o tomam por garantido. É a coisa mais maravilhosa e
milagrosa possível. Você só tem que sabe-lo e usá-lo para o seu
máximo potencial; para superar a dimensão animal.
Quando aprendemos a verdade primordial, as partes conscientes e
subconscientes da nossa mente começam a abrir-se e vão para o
segundo plano. Sabe tão bem e é tão realizador que as pessoas não
estão conscientes de que existe outra coisa entre elas e a vida/Deus.
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Existe; é a parte instintiva das nossas mentes, a parte mais funda das
nossas mentes. Ela não se desliga juntamente com as outras partes.
A mente instintiva é muito poderosa e é mais difícil de ver do que a
mente consciente. Você vê a sua mente consciente só por tentar
entrar em contacto com os seus sentidos da vida. Quando eles estão
todos livres e a receber toda a vida que vem a si, pode saber que a
sua mente consciente não está na sua vida. Não pode fazer isso com
a parte instintiva da sua mente. A parte instintiva da sua mente não
bloqueia muito os outros sentidos, não o suficiente para percebê-lo
desse jeito. Usar esse método não funciona. É isso que faz dela a
parte mais perigosa da sua mente. É difícil e assustador de superar. A
parte instintiva da sua mente se manifesta como medo, amor carnal,
desejo sexual, ganância, ódio, também como racismo e todos os
outros comportamentos animais violentos e agressivos.
Hitler e Manson são exemplos de pessoas que tiveram a sua
presença e carisma por viver sem a mente consciente por muita parte
do tempo. Deu-lhes o seu poder, mas sem a mente consciente para
supervisionar a mente instintiva você tem um super-predador muito
carismático. Hitler era mais organizado, Manson era mais
espontâneo, mas eles estavam no mesmo nível. Eles superaram o
medo, mas não a agressão. Eles eram carismáticos, destemidos e
agressivos, e todos nós sabemos o resultado desse estado de mente.
Manson e Hitler não sabiam que estavam a viver sem a sua mente
consciente; eles não a desligaram deliberadamente. Eles não
estavam cientes de que não tinham consciência. Eles perderam as
suas mentes literalmente; eles não tomaram controlo delas como um
ser espiritual o faz. Apenas as pessoas que sabem a verdade
primordial podem desligar as suas mentes.
Percorrer maior parte do caminho e parar antes de superar a
mente instintiva pode ser um desastre. Vai estar a libertar a besta
no seu potencial máximo.
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Só os que se arriscam a ir longe demais são capazes de
descobrir o quão longe se pode ir. T. S. Eliot.
Você tem que superar a realização e o medo de ir adiante. Se parar,
será apenas um animal muito perigoso. É por isso que é importante
continuar a abrir-se até que se conecte com a vida verdadeira.
Saberá quando isso acontecer.
Você não quer passar muito tempo a desfrutar a besta na sua forma
pura, pois é muito perigoso. Se estiver a agir agressivamente, e se
não for em auto-defesa direta, você não a superou.
Jesus disse, "Quem procura, não cesse de procurar até achar; e,
quando achar, será estupefacto; e, quando estupefacto, ficará
maravilhado - e então terá domínio sobre tudo."
A última fronteira da mente: À medida que vai superando a mente
instintiva, pode sentir como se estivesse a morrer. Esse medo
normalmente o impede de ir adiante até que perceba que não é
morte; é nascimento. Você está a morrer para o seu eu-mental e está
a nascer para o seu eu-espiritual. Mesmo que pense que está livre,
continue a abrir-se; fica sempre melhor e melhor. Parar de procurar
ou de abrir-se é morrer espiritualmente. Como a Bíblia diz, você vai
de glória em glória e nunca acaba. A chave é nunca parar de procurar
por mais, querer mais verdade e mais vida. Nunca acaba, pois a vida
é infinita.
O começo e o fim: A mente instintiva é a última coisa que o prende
na dimensão animal. A vida animal começou com a mente instintiva e
acabará com a mente instintiva. Quando superá-la, o seu espírito
estará livre.
A razão pelo qual é tão difícil de ver e tão difícil de ultrapassá-la é
porque o nosso espírito passou cerca de 700 milhões de anos com a
mente instintiva; só estivemos com a mente consciente e
subconsciente por cerca de 10 mil anos.
Ela nunca se vai embora nesta vida; é mais você que a vê
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quando ela aparece. Ela está sempre à espreita; é o leão que
Jesus diz que você precisa de vigiar.
Tudo, incluindo a busca da iluminação, é uma espada de dois gumes.
O preço de muitas pessoas se tornarem iluminadas é muitas pessoas
percorrerem apenas parte do caminho e se tornarem animais mais
perigosos. Muitas pessoas que percorrerem apenas parte do caminho
serão políticos carismáticos, mas nós as veremos pelo que são. As
outras pessoas que vivem na mente sempre serão um problema com
que teremos de conviver neste mundo. A Bíblia nos avisa sobre os
lobos em pele de cordeiro.
Nós saberemos quem eles são pela maneira como se comportam.
Como Jesus disse, nós conheceremos as pessoas pelas suas ações.
Dá para ver se alguém estiver a viver na mente. Como John Lennon
disse, "Uma coisa que você não pode esconder é quando está
aleijado por dentro."
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Nós vamos ter que lidar com as pessoas que vivem na mente até que
elas desapareçam. É quase impossível estar completamente sem a
mente e aberto ao presente por muito tempo ao redor de outras
mentes, especialmente as mais fortes.
Os grandes espíritos sempre tiveram que lutar contra a oposição
de mentes medíocres. Albert Einstein
As boas notícias são que uma vez que souber a vida verdadeira, uma
vez que fizer a conexão com Deus/vida, você conhecerá Deus/vida
para sempre, pois o inconsciente coletivo nunca deixá-lo-á esquecer
o caminho. Será capaz de viver na verdade e a vida em part time pelo
resto desta vida, e quando morrer, renascerá num mundo onde
poderá viver na verdade e na vida o tempo inteiro, pois toda a gente
está no presente.
Minha doutrina é: Vive de modo a poderes desejar viver
novamente - esse é o teu dever -, pois, de qualquer forma,
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viverás novamente!
Friedrich Nietzsche
Como criança, mas não infantil: No futuro as pessoas brincarão
muito. Seremos como crianças, mas não infantis ou irresponsáveis.
Você estará mais cheio de vida até do que uma criança.
Líderes: Se a verdade for enxergada por maior parte da humanidade
no futuro próximo, a raça humana evoluirá além de líderes e
seguidores e quaisquer outras divisões verdadeiras entre as pessoas.
Haverá pessoas mais populares que outras, mas só fica por aí. Vai de
trás para a frente, de vida a vida, como tudo o resto.
Aquele que não consegue obedecer a si mesmo será
comandado. Essa é a natureza das criaturas vivas. Friedrich
Nietzsche
Haverá um governo, mas não um muito grande. Maior parte dele
serão voluntários em part time. Em vez de líderes, teremos
professores da verdade primordial.
Já não se fica pobre ou rico: ambos requerem muito esforço.
Quem ainda comandar? Quem ainda obedecer? Ambos
requerem muito esforço. Qualquer um que não concorde irá
voluntariamente para o asilo.
Friedrich Nietzsche
As pessoas que sabem a verdade primordial lideram-se a si mesmas;
elas vão onde o amor as leva.
As últimas palavras de Buda foram, "Seja sua própria luz."
Homens verdadeiros: As pessoas sempre dizem "luta como um
homem." A verdade é que apenas animais lutam. Homens e mulheres
verdadeiros não lutam, exceto em auto-defesa.
O destemor de uma pessoa espiritual intimida a maioria dos
agressores, mas você pode ser atacado à mesma. Infelizmente, a
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auto-defesa pode ser necessária até que cheguemos no céu ou até
que criemos um na Terra. Apenas lembre-se, durante o percurso da
nossa evolução, nós tivemos que enfrentar milhões de lutas até à
morte. Se tivermos de enfrentar mais algumas lutas não é nada de
mais. Se tiver a opção, você sempre chama a polícia e deixa-os lutar
por si. Eles estão preparados para isso, e é o seu trabalho fazê-lo.
Você só recorre à violência quando não tiver outra alternativa.
Nós percorremos um longo caminho, e a maioria das pessoas no
mundo civilizado não terá mais que se defender, mas se você tiver
azar e for atacado, você agora sabe o que um ser espiritual faria e por
quê.
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A dor e o medo foram os melhores aliados do diabo/mente. Além de
causar todo o ódio, mentiras e descontentamento, a mente tenta
fechar o seu senso de sentir o tanto quanto pode para evitar dor
física. Não funciona; a dor continua a doer igualmente forte. O
problema é que o seu senso ou sentido continua fechado mesmo
depois que a dor tiver passado. As pessoas tentam se esconder da
dor e acabam por se esconder da vida verdadeira.
Quando a mente tenta desligar a dor ela não tem êxito, mas tem êxito
em desligar a sua percepção da vida verdadeira. É a pior barganha
que pode fazer. Tem que abraçar toda a vida completamente,
incluindo a dor física. É Deus, como tudo o que é real. O que quer
que aconteça no presente é Deus. Tentar ignorar a vida/Deus é o pior
que pode fazer. É o único pecado que existe. Amar Deus é estar
aberto a todo o presente o tempo inteiro.
Você tem que tomar o amargo com o doce para viver vida
verdadeira.
Só tem que lembrar que a dor passará e será compensada por uma
quantidade igual de prazer. Deus está tanto na dor como está em
toda a vida. Você pode estar com dor e ainda estar realizado,
realizado pela vida, realizado por Deus. Ninguém gosta de dor, e
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todos tentarão evitar a dor quando podem, mas quando não puder, só
tem que engolir e aguentar até que passe. Por que tentar evitar a dor
mentalmente se não funciona de qualquer jeito? Tem que tomar o que
está a vir a si e tomá-lo todo, não importa o que seja. Não pode tentar
desligar a dor sem desligar a vida.
O medo e a dor são as ferramentas do diabo.
Você pode tomar medicação para parar ou aliviar a dor sempre que
puder, mas nunca pode fechar a sua mente para o presente. Se
tentar evitar o presente, você está a tentar evitar Deus. Quando se
trata de Deus é tudo ou nada.
Separar os seres espirituais dos animais: É fácil estar
completamente aberto quando a vida está boa; quase qualquer um
pode fazer isso. É quando os tempos estão maus, quando perde,
quando falha que é o mais difícil. É o que separa os seres espirituais
dos animais. É o baptismo de fogo. Difícil ou não, tem que estar
aberto ao presente o tempo todo. Tem que quere-lo com todo o seu
coração, não importa o que seja e deixá-lo entrar, abrace-o como o
seu verdadeiro amor. Se você não ama todas as partes da vida, você
não ama Deus.
Fisicamente conectado: Quando souber a verdade, vai poder se
separar completamente do medo juntamente com todas as outras
coisas negativas criadas pela mente, mas não da dor física, pois ela
está fisicamente conectada nos nossos corpos. Algumas pessoas
conseguem reduzir mentalmente a dor por curtos períodos de tempo,
mas a maioria das pessoas não consegue. A medicação para a dor
vai ajudar, mas nem sempre, e nem sempre terá acesso a medicação
para a dor. Se não existe maneira de evitá-la, por que tentar?
Dor física irá doer enquanto estiver no seu corpo atual. Saber o
equilíbrio ajuda-o a ultrapassá-la, mas não irá pará-la. A dor está
fisicamente conectada nos nossos corpos atuais. Não estará
conectada no céu, mas não estamos lá ainda. Maior parte da dor,
tristeza e desconforto das nossas vidas é mental, uma criação das
nossas mentes. As nossas mentes as criam, por isso podem parar de
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criá-las quando enxergarmos a verdade, mas não podemos fazer
muito sobre a dor física nas nossas vidas. A dor causada por um
ferimento ou doença é real. É real e não pode ser evitada, mas
compõe uma pequena percentagem da vida de maior parte das
pessoas e é compensada por prazer.
Dor é prazer concentrado: Um pouco de dor compra muito prazer.
Nunca se pode sentir tão bem o quanto se pode sentir mal. A pior dor
é muito pior do que o melhor prazer é bom. Dor, especialmente de
ferimentos, é muito mais concentrada e intensa. O equilíbrio de
dor/prazer nunca é igual em intensidade ou duração. Uns poucos
minutos de dor extrema podem igualar a meses de se sentir bem ou
horas de prazer.
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O fator medo: Depois que sabe a verdade e começar a abrir-se para
a vida, ficará com mais medo de situações perigosas. É natural e de
se esperar; diz-lhe que está no caminho certo e que está a ficar mais
consciente.
O medo pode servir um propósito positivo ou negativo, dependendo
de como o veja. Pode ter um efeito negativo poderoso se o deixar
fechá-lo e torná-lo menos consciente do presente. Nunca tente se
esconder mentalmente de qualquer coisa. Use o medo como uma
deixa para traze-lo ao presente. O medo é um grande positivo se
deixar que ele o faça mais consciente da vida, deixe-o trazer mais no
presente. O medo pode fazê-lo ficar mais consciente, mais no
presente, e mais motivado a procurar e a espalhar a verdade.
O medo é a melhor ferramenta da mente para controlá-lo, mas se
tomar controlo dele, ele se vira a seu favor. Ele pode ser usado como
a sua melhor ferramenta para libertar-se da mente. O que é agora o
seu pior inimigo pode se tornar o seu melhor amigo.
Faça do medo o seu amigo.
Olhe para um coiote; ele vive em medo constante e está ciente de
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tudo que acontece à sua volta. Quando ocorrer o medo, entre nele, e
use-o para se abrir para Deus/vida. Nunca deixe algo o fechar mais.
Como Marlon Brando disse no final do filme Apocalypse Now:
"Tem que fazer do horror o seu amigo, ou será um inimigo que
tem de realmente temer."
Marlon não era pago pela sua grande atuação; ele era pago pela sua
grande presença.
O medo não vai verdadeiramente embora, pois é um reflexo de
situações perigosas e está semi-conectado nos nossos corpos. O
melhor que pode fazer é separar-se dele, veja-o pela coisa feita pela
mente que é, e não o deixe controlá-lo.
Guerras: As guerras apenas desaparecerão. As pessoas acharão
difícil de acreditar que elas alguma vez existiram. Os últimos dez mil
anos serão vistos como uma longa Idade das Trevas, uma era feia e
patética que nem vamos querer lembrar.
Por que é que as pessoas que querem as mesmas coisas têm
conflitos? É estúpido quando visto a partir da verdade e da vida.
Quando as pessoas acordarem, todos os conflitos acabarão por
muitas razões, sendo a sobrevivência a principal.
No passado, tivemos que lutar por recursos limitados para sobreviver,
por isso era necessário, mas agora o oposto é verdade e só temos
que ver este facto a tempo. Já não temos nenhuma razão para
lutarmos uns com os outros, e temos todas as razões para não fazêlo, sendo a sobrevivência a razão principal. A verdade e a
comunicação serão as chaves.
A era da humanidade: Será relegada nos museus. A era da
humanidade vai estar ao lado da exibição dos homens da caverna.
Nós adoramos ver a queda das nossas celebridades e
comportamento humano animal.
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Estar interessado nessas coisas é na verdade bom, porque vemos
como os ricos e famosos não têm tudo tão bom assim, e também
podemos ver como estamos perto da selva.
Antes que possa fazer a coisa certa, tem que saber o que a coisa
certa é.
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A Segunda Vinda (138)

A Segunda vinda: Haverá uma segunda vinda como diz na Bíblia.
Cristo volta quando você deixar a verdade e a vida entrarem. Ele volta
através dos nossos corpos como espírito e a verdade. Jesus disse,
"Eu estou no espírito e na verdade."
Jesus disse, "O mundo não me verá mais, mas você me verá,
porque eu vivo, você também viverá, vós estai em mim e eu em
vós."
As pessoas espirituais não agirão como Jesus agiu dois mil anos
atrás. Nós seremos a nossa própria pessoa e faremos as nossas
próprias coisas. Jesus não ficava por aí a papaguear as palavras dos
profetas que vieram antes dele, e as pessoas espirituais não ficarão a
papaguear as palavras dele. Os tais Cristãos de hoje ficam por aí a
repetir o que Jesus disse sem sequer saberem o que significa. Isso
torna-os os inimigos da verdade e da vida.
Jesus revelou novas explicações da verdade primordial; ele atualizou
a verdade. As pessoas espirituais também atualizarão a verdade,
farão o que Jesus fez, e assim, elas serão os verdadeiros seguidores
de Jesus e serão os primeiros Cristãos verdadeiros.
A única coisa que temos em comum com o Cristo de dois mil anos
atrás é que nós também sabemos a verdade e vivemos a vida de um
ser espiritual.
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Nós não precisamos de contar aos outros a verdade em pessoa como
Jesus o fez. Nós contamos na Internet. Algumas pessoas o farão em
pessoa, como por exemplo as pessoas em religiões organizadas, mas
a maioria das pessoas apenas viverá a vida e espalhará a verdade e
a vida sem as pessoas saberem que elas o estão a fazer.
Eu não estou a dizer que Jesus não era divino; ele era. Eu estou
a dizer que todos podemos ser.
Profetas: A maioria das pessoas pensa que todos os profetas
viveram há centenas de anos atrás, mas a verdade é que existiram
muitos profetas recentemente. Alguns deles têm estado no show
business e nas artes. Deixe-me falar-lhe sobre os quatro mais
poderosos.
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Os Beatles como Profetas (139-155)

Viver é fácil com os olhos fechados, entendendo mal tudo o que
vê.
Strawberry Fields Forever
Os Beatles como pessoas eram iguais a todos os outros, mas as
músicas e letras canalizadas através delas continham magia e
mensagens de além da mente. Eles disseram que não sabiam o que
as suas músicas significavam.
Lembro-me da primeira vez que ouvi uma canção dos Beatles. Era
Fevereiro de 1964, apenas alguns meses depois do assassinato do
Presidente Kennedy. Todos estavam num pânico estranho. Eu estava
a sair da escola (sexto ano) e estava a ir a pé com um amigo para a
casa de um vizinho. Ele era mais velho e muito fixe/legal. Ele
construía carros de drag racing na sua garagem e tinha sempre o seu
rádio no volume máximo. Tinha uma canção a tocar que me parou na
caminhada.
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Num cinzento e gelado dia de Inverno, o vento a passar pelo meu
cabelo, eu ouvi: "Se há alguma coisa que queiras, se há algo que
eu possa fazer, basta ligar para mim, e eu o vou enviar junto com
amor, de mim para ti." Nós ficámos ali parados na esquina e
ouvimos a música inteira em silêncio.
Eu estava boquiaberto. O meu amigo disse-me, "Esta canção é
chamada "De Mim Para Ti" (From Me To You). Eles são chamados de
Beatles e têm cortes de cabelo iguais aos do Moe do Three Stooges /
Os Três Patetas."
A música passou bem por mim; parecia familiar e desconhecida ao
mesmo tempo. Foi um desses raros momentos de que nunca se
esquece e que mudam a sua vida.
O assassinato de Kennedy foi um desses momentos. Eu perdi a
minha inocência e os Beatles me deram-na de volta. Eu fui de sem
esperança para tudo é possível, e eu não estava sozinho. Parecia
que isso tinha acontecido a todas as crianças do mundo.
Não havia falta de boas músicas naquela época. Eu não gostei nem
odiei a música; apenas era diferente, como se fosse algo de outro
planeta. Eu nunca tinha ouvido algo do género, ninguém tinha. Era
um pouco estranho, pois eles estavam a dizer coisas tolas como
coisas que crianças pequenas dizem e também tinham o corte de
cabelo de crianças pequenas.
As canções diziam coisas como, "Ela te ama sim sim sim, eu quero
segurar a tua mão," e coisas como essas que eram estranhas, mas
que tinham uma poderosa vitalidade e alegria. Chamou a minha
atenção. As palavras eram simples e diretas e pareciam que estavam
a falar diretamente para si, não apenas para uma menina
desconhecida como em outras músicas.
Antes dos Beatles, parecíamos todos com o James Dean e
tentávamos ser fixes/legais. Depois dos Beatles terem aparecido, em
torno do lançamento de Rubber Soul (Alma de Borracha) ou Revolver,
nós parámos de usar sapatos e começámos a deixar o nosso cabelo
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crescer. Era a época de seguir o nosso próprio caminho e entrar na
vida. Foi o começo de uma longa festa para mim e para muitas outras
crianças.
Os filmes Animal House (Casa Animal) e American Graffiti (Grafite
Americano) descrevem a maneira como os carros, músicas e pessoas
eram no ano 1963, um pouco antes dos Beatles terem aparecido. Nós
estávamos contentes com a música e não estávamos à procura de
algo novo. Eu ainda gosto desse estilo de música e de Hot Rods. A
música que veio antes dos Beatles foi o melhor Rock and roll já feito.
Não importava; os Beatles mudaram tudo do dia para a noite. O seu
poder era esmagador. Nada igual tinha acontecido antes ou desde
sempre.
É isso que tornou o que eles fizeram incomum e mágico.
Força da Natureza: Não estou a dizer que as suas músicas eram
melhores. Eu preferia a música que veio antes, mas eles eram
melhores. Era o pacote inteiro. Os Beatles eram uma força da
natureza, e todos nós jovens fomos levados por ela.
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O filme: Depois aquele filme "A Hard Days Night" (Noite de um Dia
difícil) foi lançado (a versão preta e branca). As pessoas
simplesmente não agiam desse modo. Era uma época muito
conservada. Ver um monte de homens crescidos a saltar e a agir que
nem patetas pelo filme inteiro foi no mínimo um choque. Foi o filme
mais ridículo já feito. Era como uma comédia, mas não era comédia;
não tinha e ainda não tem descrição. Foi a primeira vez que os vimos
a fazer algo além de tocar música. Mais ninguém podia ter agido
dessa maneira e ter saído impune, mas as músicas deles eram tão
boas que não importava o que eles faziam.
Eu vi o filme no verão de 1964. Eu tinha onze anos e vi-o no Crest
Theatre (Cinema Crest) com muitas meninas. Algumas delas estavam
a gritar no cinema como se fosse um concerto ao vivo.
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Eu lembro que ficava desconfortável porque eu não gostava de ver
homens a agirem como patetas naquela época, mas justo quando eu
ia sair eles tocaram uma música.
O filme abre com "A Hard Day's Night,"(Noite de um Dia difícil) depois
"I Wanna Be Your Man,” (Eu quero ser o teu homem) e "Don't Bother
Me" (Não me incomode).
Depois eles o prendem no assento permanentemente com a música
"All My Loving" (Todo o meu amor).
Eles falam connosco nessa música. Eles dizem na música que
"enquanto eles estiverem distantes, eles escreverão para casa todos
os dias, e nos enviarão todo o seu amor para nós," e eles enviam. É
profético, pois eles estão distantes, mas ainda assim enviam o seu
amor tal como disseram nos seus filmes e músicas que o iriam fazer.
Também diz que eles sempre serão verdadeiros e que sempre foram,
e agora nós estamos a descobrir como isso é verdade.
Eu não percebi do que é o que filme se tratava naquela época. Ele
estava a mostrar o contraste entre a geração mais jovem e o velho
estabelecimento. Eles fizeram tudo o que podiam fazer para se
parecerem como tolos, mas a velha geração ainda assim eram os
verdadeiros tolos, os completamente falsos e miseráveis. Esse foi o
verdadeiro começo de deixar tudo para fora.
Se vir o público dos seus primeiros concertos, verá que entre as
meninas a gritarem havia uns poucos rapazes, e muitos estavam a
usar um fato e cabelo crew cut. Isso é conservador. Os rapazes só
ficavam sentados ou em pé com um olhar de tontos. Eles não sabiam
o que estava a acontecer. Eles não conseguiam entender por que é
que as suas namoradas estavam a vir completamente descoladas.
Elas gritavam e choravam, molhavam as suas calças e desmaiavam.
As meninas conseguem absorver o amor do ar, e elas deixam todos
saberem quando o fazem. Os Beatles colocavam muito amor no ar, e
elas recebiam-no e refletiam-no de volta para eles de uma maneira
muito alta. Não é só com os Beatles; as meninas gritavam com
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qualquer ídolo adolescente famoso, mas como tudo o resto, os
Beatles levavam isso a um novo nível. Nos seus primeiros concertos,
o grito delas parecia um avião a jato a aterrar.
Não foi o que eles fizeram com as meninas que era muito diferente;
foi o que eles fizeram com toda a sociedade. Eles lançaram algo que
era muito mais do que música. Os tempos estavam a mudar como
Dylan disse. Aquela época era muito conservadora, e tudo o que os
Beatles fizeram foi um grande choque para o sistema.
O filme foi o primeiro de vários. Depois de eles terem feito o filme,
outras bandas fizeram pequenos vídeos com os membros a agirem
que nem patetas, mas simplesmente não era o mesmo. Os Beatles
eram a coisa real. Até houve uma série de TV baseada neles
chamada, "The Monkees.” Os Beatles tornaram o ato de ser pateta
aceitável, e isso nos soltou.
Era uma ótima época para ser adolescente. Parecia que eles vinham
com uma música nova a cada semana que era completamente
diferente e melhor do que a anterior. Isso num tempo em que eles
vendiam um só disco, com uma canção em cada lado; eles eram
chamados de quarenta e cinco. Por isso, no começo, eu comprava
duas canções deles de cada vez.
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As pessoas que não estavam lá não conseguem compreender o
que era para uma criança ouvir uma música nova dos Beatles
pela primeira vez. Colocava uma magia verdadeira no ar.
Isso na idade em que comecei a ficar interessado nas meninas (eu
comecei cedo), e eu ligava meninas diferentes a músicas diferentes.
Até hoje, quando ouço uma velha música, especialmente uma música
dos Beatles, eu penso na menina em que estava interessado, onde
nós estávamos, e o que estávamos a fazer quando primeiro a ouvi. A
menina e a música juntas deixaram impressões presas na minha
mente. Foram tempos muito mágicos.
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Isso continuou por sete anos e me levou dos onze anos para os
dezanove. Os Beatles eram a trilha sonora de toda a minha vida
adolescente. Eu estava abençoado.
Eu era fixe/legal demais para os Beatles depois dos primeiros anos.
No entanto, eu sempre soube que os Beatles estavam lá, a serem
perfeitos, melhores, e a serem mais do que seria possível para
homens mortais.
Eles eram como os Deuses dos anos 60. Todas as outras bandas nos
anos 60 eram apenas ótimos músicos, mas os Beatles eram algo
mais, e eles eram nossos.
A maioria das pessoas que está na música sabe que os anos 60
foram uma época de reis musicais. Todos eram ótimos, mas os
Beatles eram os reis dos reis, e é por isso que eles eram tão
excepcionais. Qualquer um pode ser grande agora. Naquele tempo
ser o maior significava algo. Ser ótimo era a norma; para ser o melhor
e indisputado precisava de magia.
É por isso que falo sobre eles neste livro. Não é apenas pelas
suas músicas; é pela maneira como eles ganharam os corações
e mentes da juventude numa época que deveria ter sido
impossível. O que eles fizeram foi magia.
É um sinal: A natureza os separou por uma razão. É para que não
pensemos que eles foram apenas outra banda muito boa, para que
olhemos e escutemos um pouco melhor.
Havia um fator X nos Beatles, e todos sabiam disso em algum nível,
mesmo os adultos e as pessoas que não gostavam das suas
músicas. Como músicos eles eram inacreditavelmente bons; como
pessoas eles eram engraçados e inteligentes. Eles foram a voz mais
forte de uma geração de muitas vozes fortes e talentosas. Eles
fizeram a geração mais velha parecer estúpida e fizeram-nos parecer
ótimos; eles deram-nos força verdadeira.
Eu gostava de ouvi-los falar nas entrevistas. John Lennon era mais
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honesto e tinha a perspicácia mais rápida do que qualquer pessoa no
planeta. Ele demolia qualquer um que quisesse jogar jogos da mente
com ele. Ele foi o nosso porta-voz.
Ele fez a velha geração parecer falsa e tonta, o que eram mesmo. Ele
tinha mais coragem do que qualquer um, e ele fazia e dizia coisas
que todos estavam a pensar, mas que não tinham o poder nem a
coragem de fazer ou dizer.
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Ninguém tinha um coração maior e ninguém era mais forte. Era algo
de se ver. Quando ele disse que eles eram mais famosos do que
Jesus ele só estava a dizer a verdade, e ele nunca recuou dessa
afirmação.
Os Beatles deram-nos uma confiança. Por causa deles, a raça
humana parecia especial, como se ela pudesse fazer qualquer coisa.
Realmente havia magia verdadeira. Nós estávamos a ir para um lugar
maravilhoso. Eles mostraram-nos que a verdade e a vida tinham
poder verdadeiro.
Eu os tomei por garantido como a maioria das pessoas e não soube
como eles eram especiais até anos depois de terem desaparecido. Eu
pensei que outra banda eventualmente surgiria e seria tão boa quanto
eles. Ninguém foi, e agora sei por quê.
Eles não eram apenas músicos; eles eram profetas.
Os seres espirituais sabem que não precisamos de uma nova banda;
nós ainda os temos. É a mesma razão pelo qual não precisamos que
Jesus volte; nós ainda temos as palavras do primeiro. Só
precisamos de ouvi-las pela primeira vez.
Evento espiritual: A música dos Beatles foi o que estava por detrás
e alimentou o último grande evento espiritual. Foi chamado de o
movimento de paz e amor. Eles deram-lhe legitimidade e deram
também aquela grande vibração dos Beatles do "nós podemos fazer
qualquer coisa de modo divertido."
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Eles puseram o evento a mexer com álbuns como Magical Mystery
Tour (Tour Misterioso e Mágico), Sgt. Pepper's e Yellow Submarine
(Submarino Amarelo) e finalizaram o evento com o The White Album
(O Álbum Branco) via Charles Manson.
O que aconteceu não foi de sua intenção, mas as suas músicas no
The White Album (Helter Skelter/ Piggies) estavam envolvidas no fim
do movimento de paz e amor no verão de 1969. Os hippies já não
eram vistos como inofensivos. O evento estava morto e foi enterrado
pelo concerto dos Rolling Stones em Altamont e pela separação dos
Beatles.
Aconteceu assim: Quando Martin Luther King foi morto, tudo
começou a ir abaixo. O evento acabou politicamente quando Bobby
Kennedy foi morto. O movimento hippy acabou devido aos
assassinatos de Manson e do concerto dos The Stones em Altamont.
Depois acabou espiritualmente quando os Beatles se separaram.
Como John Lennon disse, o sonho estava acabado.
A maioria das pessoas sentiu que se os Beatles não podiam
fazê-lo acontecer, nada podia.
Quando eles desistiram, nós desistimos. Nos anos 60, algumas das
melhores e piores coisas aconteceram devido à música dos Beatles.
Eles estavam envolvidos no começo e no fim de um movimento
espiritual. Eles não fizeram o evento todo, mas eles eram o maior
jogador e mais forte nele. Eles começaram o evento e acabaram com
o evento. Isso é um facto.
Deslocação da Inspiração: No fim dos anos 60, alguma inspiração
se deslocou de grandes músicas para grandes filmes, como o The
Godfather (O Padrinho), O Exorcista e muitos outros. Disco, punk,
grunge, new wave e rap tornaram-se as músicas populares. Toda a
música é inspirada, mas em graus diferentes. Ela era muito inspirada
nos anos 60.
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Salvar o mundo: A música dos Beatles esteve por detrás de muitas
coisas sobre o qual a maioria das pessoas não sabe, tal como a
queda do comunismo na Rússia. A música deles foi trazida para
dentro e ajudou a dar poder ao movimento que acabou com o muro
de Berlim e à queda do comunismo. Muitos russos juram que foi a
música dos Beatles que esteve por detrás da queda do comunismo.
Quando as crianças russas ouviam as suas músicas, eles pensavam,
"Se a democracia produz os Beatles, ela deve ser o melhor sistema."
Os Beatles fizeram a liberdade soar muito boa, e como resultado, eles
podem ter salvo o mundo de destruição nuclear.
A maior parte das pessoas pensa que foi a guerra da Rússia no
Afeganistão e o sistema de defesa antimísseis de Star Wars de
Reagan, mas foi o sistema comunista corrupto e desalmado que foi
quebrado espiritualmente e os Beatles tiveram uma grande
participação nisso.
Os Beatles ajudaram a salvar o mundo, e agora, eles ajudarão de
novo.
Eles também popularizaram a meditação oriental no ocidente quando
foram para a Índia, e Lennon foi o que mais ajudou a acabar a guerra
no Vietname.
A Bíblia diz, "Felizes são os que promovem a paz."
Os Beatles tornaram a Inglaterra e os Estados Unidos uma
família: Numa época, a Inglaterra era a nossa pior inimiga; agora eles
não podiam estar mais perto dos nossos corações. Nós agora somos
como uma família. Nós somos o seu irmão mais novo, mas também
somos o seu irmão maior e mais forte. Se alguém maior e mais forte
se metesse com eles, nós acabávamos com eles.
Nós os ajudámos na Segunda Guerra Mundial, mas seria diferente
agora. Desta vez seria pessoal. Existem muitas razões pelas quais
nós os protegeríamos, mas a razão pelo qual seria pessoal é
principalmente por causa dos Beatles. Eles tornaram-nos uma família.
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Mensagens escondidas: Para ouvir as mensagens escondidas na
música dos Beatles, você não tem que tocar as músicas de modo
inverso como algumas pessoas nos anos 60 pensavam; só tem que
mudar a sua perspectiva, ouça de modo inverso. Em vez das suas
músicas serem cantadas para uma menina em um lugar qualquer,
você tem que as ouvir como se estivessem a ser cantadas para si
pessoalmente. Você ouve como se a canção fosse nova e como se
nunca a tivesse ouvido antes, porque você realmente não ouviu.
Ninguém a ouviu, nem os próprios Beatles.
Na música "Julia", John Lennon diz, "Metade do que eu digo não
tem significado, mas eu o digo só para te alcançar." Isso
significa claramente que metade do que eles dizem tem
significado, e que o resto só está lá para alcançar-nos.
Algumas das canções deles estavam obviamente a ser cantadas
diretamente para o ouvinte; outras são apenas canções de amor para
uma menina, mas a maioria delas são ambos. Elas estão a ser
cantadas para uma menina e para si, mesmo se você não for uma
menina.
Elas podem ser interpretadas de um jeito ou de outro dependendo da
sua perspectiva. Da perspectiva de uma menina adolescente, você
ouve uma música de amor tolinha. Da perspectiva de um procurador
de verdade, você ouvirá uma música de amor também, só que é amor
espiritual, amor divino. As outras bandas estão apenas a cantar
canções de amor para uma menina num lugar qualquer, mas em
retrospectiva, nós agora sabemos que os Beatles estavam envolvidos
em algo maior, sabemos que eles eram profetas.
Cadeado do Tempo: A maioria das suas canções iniciais aparenta
ser apenas canções de amor tolas. É isso que permitiu ter uma
comunicação espiritual com a maioria das pessoas. Eles suavizaram
a verdade, eles a esconderam como uma canção de amor e
enviaram-na para os procuradores da verdade debaixo do radar.
Funcionou se as entendermos agora. Elas foram na verdade criadas
para agora.
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A verdade está escondida nas suas músicas, tal como está escondida
na Bíblia, e existe um cadeado de tempo nelas. Ninguém podia sabêlo até agora, nem mesmo os próprios Beatles.
O sinal: Existe um sinal nas suas canções que nos permite saber
quais as canções que não são apenas canções para uma menina. O
sinal é a palavra "friend," (amigo) que não é a maneira como
abordaria uma menina se estivesse a cantar-lhe uma canção de
amor.
Exemplos: A canção "Seguirei o Sol" ("I'll Follow the Sun"), "Embora
eu possa perder um amigo, no final saberás que eu era o tal." A
canção "Nós podemos resolvê-lo" ("We Can Work It Out"), "A vida é
muito curta e não temos tempo para confusões e lutas meu amigo." A
canção "Não me pode comprar Amor" ("Can't Buy Me Love"), "Eu vou
te comprar um anel de diamante, meu amigo, se isso te faz sentir
bem." A canção "Vou lhe apanhar" ("I'll Get You"), "Então, eu te digo
meu amigo, eu vou lhe apanhar no final." Eles vão apanharnos agora.
Na última canção, "I'll Get You," eles dizem, "Haverá um tempo, em
que mudarei a sua mente." ("There is going to be a time, when I am
going to change your mind.") Eles dizem literalmente que mudarão a
sua mente, da mente da humanidade para a mente de um ser
espiritual. John diz essa linha e Paul diz, "Eu vou-te fazer minha" ao
mesmo tempo. Isso torna-o um sinal importante.
Nota: Não comece a ouvir as músicas agora. Leia esta secção do
livro primeiro. Quando clicar na música, o YouTube começará a tocar
a música automaticamente. Quando estiver a ouvir as músicas,
lembre-se que eles estão a falar consigo AGORA. Uma coisa é ler
sobre eles e outra coisa é ouvi-los. Eu estou apenas a dizer o que
eles realmente querem dizer.
Palavras com dois significados: Menina, dela, bebé, querida, ela,
amor, etc. = receptor. O receptor é feminino, do mesmo modo que
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biologicamente as fêmeas recebem a semente da vida dos machos.
Quem estiver a ouvir a música é o receptor, porque está a receber a
música. A palavra; homem, ele, seu, dele, etc. = o transmissor ou
remetente. O inconsciente coletivo através dos Beatles são os
transmissores; eles estão a enviar a música e a mensagem. Casa = O
Presente, Deus, etc. Fim = começo, etc.
É por isso que metaforicamente Deus é masculino. Deus nos dá
vida; nós a recebemos.
Quando eles dizem "você", eles se referem a você. Eles usam
metáforas da mesma forma que os livros religiosos usam. Os dois
significados da palavra "amor" são amor divino, que significa Deus, O
Presente, consciência total, etc. e o outro significado para a palavra
amor é amor carnal (amor de homem e mulher). Um significado é
para a sua alma, o outro é para aquela menina misteriosa.
Não é um homem a cantar uma música de amor para outro homem;
não há nada de sexual. É o espírito a comunicar para o seu espírito, a
cantar para o seu espírito.
Espiritualmente, nós somos todos fêmeas num sentido, pois nós
recebemos a verdade e a vida. Deus é macho, pois ele é quem dá
a vida, por isso, espiritualmente, nós somos fêmeas.
É essa a razão pelo qual as mulheres estão mais perto da vida
verdadeira do que os homens; as mulheres simplesmente são
melhores em ser fêmea (receber) do que os homens. Os homens têm
que aprender como fazê-lo; as mulheres nasceram com a habilidade
de fazê-lo. As mulheres não estão completamente livres e têm que
aprender a verdade primordial para se tornarem completamente
livres, mas elas estão mais perto naturalmente.
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As palavras nas músicas dos Beatles precisam ultrapassar a sua
mente. Se você for um rapaz e elas fazem-no sentir-se
desconfortável, isso significa que elas não estão a ultrapassar a sua
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mente. Se a sua mente estiver no caminho, mesmo se for só um
pouco, você não ouve a música claramente e verdadeiramente.
Lembre-se que eles estão a cantá-las para uma menina e para o
espírito de todos ao mesmo tempo. É mais fácil para as meninas
ouvirem-nas, mas também é mais fácil para elas perder a mensagem
espiritual e pensar que é uma canção de amor para elas.
É o espírito a cantar para o espírito. O espírito deles está a falar
para o seu espírito.
A terra de não mente: No nível espiritual, de onde as palavras deles
vêm, não existem géneros. O espírito não tem género, por isso ouçaas do seu espírito, do seu verdadeiro eu, e não ficará desconfortável
se for um homem. O desconforto mental é uma indicação de que não
está no presente. Entre no presente, a terra de não mente.
Letras: Você tem que saber o que as letras realmente dizem antes
que as possa interpretar corretamente. Uma palavra mal interpretada
pode mudar o significado da música, por isso você precisa de ver as
palavras. A primeira vez que ouvir as músicas de novo, ouça-as sem
as letras ou sem pensar sobre o que as letras estão a dizer.
Se ouvir canções como "Two of Us" (Let it Be), "Your Bird Can Sing"
(Revolver) e "Wait", "The Word" ou "Think For Yourself" (Rubber
Soul), verá os significados claramente e saberá de onde vêm e para
quem estão a falar. Perceberá que eles estão a falar para si no aqui e
agora.
Outras canções onde é fácil ver os dois significados são as "All My
Loving" (With the Beatles), "I Will" (The White Album), "Tell Me What
You See" (Help!), "No Reply" ou "What You're Doing" (Beatles For
Sale), ou "Things We Said Today" (A Hard Day's Night).
Nesse mesmo álbum (A Hard Day's Night), a canção "I'll Be Back"
nos diz que eles voltarão, uma segunda vinda, uma vez que
conseguirmos ver os significados verdadeiros das canções.
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A Segunda vinda: Eles voltarão, mas não da maneira que os vimos
da primeira vez. Desta vez, os veremos como os profetas que eles
realmente eram e ouviremos o lado espiritual e o lado da verdade das
suas músicas. Isso mudará o mundo de novo. O poder e a vibração
ainda estão aqui; adicione a verdade e a vida (o presente), a sua
nova perspectiva, e você tem a passagem para um tour mágico e
misterioso, um bilhete para o passeio.
A estrada longa e ventosa que leva à sua porta; eles querem dizer a
sua porta, o seu espírito. Quando eles dizem "Eu quero ser o teu
homem", isso significa que eles querem ser a sua "mente", querem
enviar-lhe uma transmissão, informar-lhe. Quando eles dizem, "Eu
quero segurar a tua mão," isso significa que eles querem conectar
consigo, mostrar-lhe o caminho, estar consigo, etc.
Quando eles dizem "venha" (come on), eles dizem venha como
uma luz, como acordar.
Ouça "Everybody's Got Something to Hide Except Me and My
Monkey" no The White Album e verá o que quero dizer pela palavra
"venha".
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Algumas das suas letras significam exatamente o que dizem, e
algumas têm significados escondidos como todo o material religioso.
Algumas vezes tem que ouvir a música repetidamente até que
entenda. Eu ouço algo diferente cada vez que as ouço.
Os nomes dos álbuns têm duplo significado e conotações espirituais:
Revolver, Rubber Soul (Alma de borracha), Hard Day's Night (Noite
de um Dia difícil), Magical Mystery Tour (Tour Mágico e Misterioso),
Let It Be (Deixe Ser), Abbey Road (Estrada de Abbey), etc. Eles não
escreveram as canções: Tenha em mente que os Beatles dizem que
estavam apenas a escrever canções de amor para uma menina. Pelo
menos foi essa a história de disfarce.
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Eu creio que eles não sabiam o conteúdo espiritual das suas canções
depois de terem sido escritas, elas vieram do ar como eles disseram.
Elas vieram do inconsciente coletivo ou Espírito Santo, se preferir,
não das suas próprias mentes. John uma vez disse, "Quanto mais
tento escrever algo que não faça sentido, mais sentido acaba por
fazer." Isso torna claro que algo grande estava a tomar conta.
Quando música verdadeira vem a mim - a música das esferas, a
música que ultrapassa a compreensão - ela não tem nada a ver
comigo, porque eu sou apenas o canal. A única alegria para mim
é que ela seja dada a mim e transcrevê-la como um médium...
são para esses momentos que eu vivo. John Lennon
Quando você tira a sua mente do caminho, você permite a entrada do
inconsciente coletivo. A mensagem passava por eles sem eles
saberem, e é verdade de uma maneira e apenas uma história de
disfarce de outra. Eles sabiam até certo ponto, como todos nós
sabíamos. O espírito estava a falar para todos que conseguissem
ouvi-lo, e estou certo que eles conseguiam ouvir esse lado das suas
músicas também. Ninguém o fez melhor ou por mais tempo. Eles
eram a obra-prima das obras-primas.
É assim que o Espírito Santo/inconsciente coletivo comunica.
Normalmente não sabe no início, mas normalmente sabe antes que
qualquer outra pessoa saiba, mas nem sempre.
Exemplo: Paul diz que a canção "Martha My Dear" (Martha minha
querida) foi escrita para o seu cão pastor Martha. John disse que
"Lucy in the Sky with Diamonds" (Lucy no céu com diamantes) foi
inspirado por um desenho que o seu filho fez. "Dear Prudence"
(Querida Prudence) foi para que a irmã de Mia Farrow parasse de
meditar e viesse lá para fora quando estavam na Índia. Eu estou certo
que eles escreveram as canções por essas razões. Pode não ter sido
intencionado, mas obviamente existem outros significados nessas e
na maioria e das suas canções.
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Eles não sabiam a verdade: É verdade que eles não sabiam o
significado das suas canções. Ninguém podia saber até agora, nem
mesmo eles.
Existem coisas nas músicas dos Beatles que são mais para dar um
sentimento em vez de um pensamento ou uma mensagem. Lembrese, as coisas que vêm do inconsciente coletivo podem ser deturpadas
pelas nossas mentes, por isso você tem que as interpretar. Isso
permite coisas como a poesia e músicas de terem significados
diferentes para pessoas diferentes.
As suas primeiras canções são mais diretas e vêm diretamente do
coração (sem mente); eles ficam mais cerebrais nas suas últimas
canções. Tente ouvir-lhes a partir desta nova perspectiva espiritual e
perceberá o que quero dizer. Uma boa maneira de ouvir-lhes é
começar com as canções que vieram mais tarde (para que saiba que
são espirituais), e ouça até as suas primeiras canções. Ouvir as suas
músicas ao contrário realmente mostra-lhe o que eles estão a dizer,
mas não ouvir uma única música ao contrário.
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A maioria das pessoas pensa que as canções que vieram mais tarde
são mais espirituais que as primeiras; mas o oposto é verdade. São
as primeiras que têm mais conteúdo espiritual, mas tem que sabe-lo
para ouvi-lo, e as últimas canções tornam as suas intenções claras.
Os seus álbuns mais espirituais foram os primeiros.
Um dos seus primeiros álbuns, "With the Beatles" 1963, é o mais
espiritual para mim. Se pensa que os que saíram mais tarde foram os
mais espirituais, ouça esse primeiro. A canção "Not a Second Time"
(Não uma Segunda Vez) faz muito sentido agora. A canção "I Want to
Be Your Man" (Quero ser o seu Homem) diz literalmente que "Eles
querem ser a sua mente." É o espírito a falar.
As músicas deles foram de "Please, Please Me" e "Do You Want to
Know a Secret" para "I Am the Walrus" e "A Day in the Life." Qualquer
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um que já tenha estado numa banda lhe dirá que o que eles fizeram
foi impossível.
A banda que nos deu "I Want to Hold Your Hand" não podia ser a
mesma banda que nos deu "In My Life," e não foi; eles mudaram
completamente.
Espelhos: Eles eram espelhos; é uma característica de muitos
profetas. Cada vez que olha para eles, você vê uma pessoa diferente,
porque um ser espiritual muda conforme o presente muda. Eles
refletem o presente conforme ele muda.
Você muda (reflete vida) conforme a vida à sua volta muda, e está a
mudar o tempo todo. Ouça as canções acima ou qualquer outra das
primeiras ou últimas canções e verá o que quero dizer. Eles são uma
banda completamente diferente. Eles pareciam e soavam diferente.
Eu gosto de ouvir o álbum "Sgt. Peppers" e o álbum "With the
Beatles" um depois do outro. É uma experiência poderosa e
iluminante.
Muitas bandas e artistas fizeram as meninas gritarem e ficarem
malucas. Os Beatles fizeram isso e mais. Eles também fizeram muitas
coisas diferentes de todos os outros músicos e pop stars. As músicas
deles canalizam a verdade e a vida.
Magia: Eles escreveram quarenta e cinco canções nas poucas
semanas que ficaram na Índia. Quem mais podia fazer isso? Muitas
dessas canções estão no The White Album. As suas músicas
aceleram e desaceleram; nem se pode dançar na maior parte da
música. Eles usam instrumentos obscuros e sons estranhos. Eles
fizeram umas coisas estranhas e diferentes.
Eles criavam canções mais rapidamente do que qualquer um.
Exemplo: John Lennon teve a ideia para a canção "Instant Karma",
alugou um piano, e gravou tudo num só dia. A maioria das pessoas
tem que trabalhar numa canção por muito tempo antes que acerte
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tudo, e raramente é um sucesso. Os Beatles faziam isso o tempo
todo.
A canção Instant Karma diz o que maior parte deste livro diz em
uma só canção.
George Martin, o produtor deles, disse que os Beatles criavam
canções muito mais rapidamente do que qualquer outra banda com
quem ele já tenha trabalhado antes ou desde sempre. Ele disse que
as canções e os álbuns pareciam crescer por si mesmos.
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Eu não estou a tentar dizer que eles não trabalhavam tão duro quanto
qualquer outro artista; eles trabalhavam. Estou a tentar lhe mostrar
como eles eram mais inspirados do que qualquer outro grupo de
pessoas. Um profeta é apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas
que consegue conectar-se com algo além das suas mentes por um
período de tempo e que então canalizam ou trazem para o mundo
algo de além da mente que revela a verdade e a vida divina.
As músicas deles e eles próprios mudaram num muito curto período
de tempo. Conforme a relação deles de uns com os outros foi
piorando, as suas músicas foram melhorando. Você não pode dizer o
mesmo sobre qualquer outra banda. Depois dos Beatles se
separarem, dois deles trouxeram as suas esposas (não músicas) para
as suas novas bandas. Quem mais podia fazer ou faria isso?
Havia algo por detrás deles que não podia ser parado, algo que lhes
dava poder para fazer coisas que nenhuma outra banda já havia feito
ou podia fazer.
Outra coisa que os tornava diferentes do que qualquer outra banda é
como eles eram todos iguais. Você conhecia todos igualmente.
Quando eles falavam nas entrevistas juntos, eles eram como uma
única pessoa. Um falaria, mas não importava quem era; eles falavam
por eles todos. Isso é verdadeiramente diferente, e demonstra o fator
espiritual que os distinguia.
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As suas músicas solo também eram muito espirituais. Exemplo: da
música de John Lennon "Yer Blues": "Minha mãe era do céu, meu pai
da Terra, mas eu sou do Universo, e você sabe o que vale." Isso é o
mais claro possível. As canções "Gimmie Some Truth" (Dê-me
Verdade), "Mind Games" (Jogos da Mente), "Real Love" (Amor Real),
e "Imagine" também lhe dizem o que ele estava a transmitir.
Quanto mais velho fico, mais eu ouço Paul: Paul era e é tão
profundo, tão profundo, que ele é superficial ao mesmo tempo. A sua
mensagem principal era apenas ame a vida.
Nos anos sessenta e até alguns anos atrás, eu ouvia só Lennon, mas
estou a descobrir que Paul era igualmente profundo e talvez até mais
profundo. A música dele era alegre, enquanto a de Lennon
normalmente era inovadora. Arranje o vídeo "Paul is Live" New World
Tour 1993 e verá algo poderoso. Eu o vi muitas vezes, e fica melhor
cada vez que o vejo. É um exercício espiritual completo. Certifique-se
de ver os créditos no fim. Paul fica sério e inovador quando
necessário.
Existem todos os tipos de coisas que passaram despercebidas nesse
vídeo, mas eu não vou dizer-lhe o que elas são. Eu não gosto de
analisar as músicas de Paul como gosto de analisar as de John, pois
ele não se importaria. Paul talvez se importe, mas existe uma
quantidade igual de coisas espirituais nas músicas dele. O concerto
Paul is Live 1993 faz parte da minha religião.
Eu acho que o concerto Paul is Live mostra a todos algo novo e
inesperado.
Veja-o aqui: www.youtube.com/watch?v=jNx7DQiwcqQ
Eu falo mais sobre Lennon porque ele era o que todos percebiam
como líder da banda, e eu foco nele, mas os outros eram igualmente
profundos. As canções de Paul como “The Fool on the Hill,”
“Blackbird,” “Mother Nature’s Son,” “Two of us,” “Eleanor Rigby,” “Let
It Be,” “Yesterday,” “Hey Jude,” etc. são muito espirituais.

GlobalTruthProject.com

O sinal em Hey Jude é, "O movimento que você precisa está no seu
ombro." A razão pelo qual é um sinal é porque está fora de lugar e
não faz sentido se você não considerar o seguinte. A Bíblia diz, "A
chave de Davi está no seu ombro." Jude é a palavra alemã para
Judeu. A chave de Davi é uma metáfora para a chave da vida
verdadeira. Paul disse que ele não gostava da linha e ia tirá-la, mas
John disse que sabia o que ela significava e que Paul devia deixá-la,
por isso ele deixou.
Existem muitas conexões entre os Beatles e a Bíblia.
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O talento musical de Paul e seus tons magníficos ofuscavam o que
ele tinha a dizer nas suas letras, mas ele pode ter sido o mais
inspirado deles todos. George era notoriamente espiritual, por isso
não há dúvida que as suas músicas eram muito espirituais por
natureza. Se vir as coisas solo de Ringo como álbuns como "Vertical
Man," verá que ele também era espiritual. Ele era o coração essencial
da banda e o melhor baterista do mundo.
Falando de reencarnação em 1968, George Harrison disse: "Você
continua a reencarnar até que chegue à verdadeira verdade."
Eles eram os melhores no que faziam. Paul era o melhor baixista,
John era o melhor guitarrista, George o melhor na liderança e Ringo
nas baterias. Você tem que usar um sound mixer para separar os
instrumentos individuais numa música para ver o que quero dizer.
Ouça apenas a guitarra, e a música parece soar quase melhor. Eu
gosto de tocar apenas a guitarra de John com o baixo de Paul às
vezes para ouvir como soam e interagem um com outro, e resulta em
magia a voar por todo o lado.
O som deles também era diferente. A guitarra de John soava
diferente do que qualquer outra guitarra, e o mesmo aplica-se ao
resto deles. O ritmo de John alimentava a maioria das suas músicas e
deu-lhes um toque único dos The Beatles. O baixo de Paul era a
coluna das músicas; ninguém jamais a tocou melhor. Ringo tinha um
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verdadeiro som morto, o que deu às suas músicas uma presença
única e profunda. Muitos podiam ter uma melhor performance que
George na guitarra principal e Ringo nas baterias, mas ninguém
conseguia acertar a nota certa no tempo certo como eles.
Ringo e George tinham uma abordagem minimalista, mas eles nunca
fizeram mais do que a música precisava. Eles nunca se exibiram com
solos de guitarra ou de bateria como pessoas em outras bandas. Eles
não tinham que o fazer.
A coisa mais perto disso que fizeram foi no “The End,” a última
música no seu último álbum Abbey Road. George e Ringo esperaram
até à última música no seu último álbum para mostrarem como eles
verdadeiramente eram bons num míni solo. Eu nunca ouvi um semisolo de guitarra ou de bateria melhor. Perceba como era diferente de
outras músicas.
John e Paul também tocavam o piano e outros teclados melhores do
que qualquer um. Além de serem os melhores, mais bem-sucedidos
escritores de músicas da história, eles também foram os melhores
músicos da história, e eles nem conseguiam ler partituras e também
não tinham um treinamento formal. Eles faziam tudo por audição,
inspiração e coração.
John pode ter começado a banda e pode ter sido o mais notório, mas
todas as suas músicas também eram de Paul, pois ele foi a sua maior
inspiração e vice-versa. É por isso que a maioria das suas músicas
são músicas Lennon-McCartney, independentemente de quem
tivesse escrito a música. Eles eram verdadeiramente uma
combinação do céu.
Consegue imaginar ser George ou Ringo nessa banda? Eles tinham
que ficar a par desses dois, e eles o fizeram tão brilhantemente. Era
inspiração refletida em inspiração.
Eu dedico pelo menos meia hora do dia a ouvir a música deles, só
para me sintonizar com a vibração. O MP3 facilitou muito. Eu ouço as
primeiras músicas até as últimas músicas e vice-versa, e de vez em
GlobalTruthProject.com

quando eu ouço um álbum inteiro com headphones bons, deitado na
cama e com os olhos fechados. Você ouvirá coisas que nunca ouviu
antes, independentemente de quantas vezes você tenha ouvido as
músicas.
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Você não entenderá tudo na primeira vez, por isso nem tente pensar
nisso. Entenderá um pouco mais cada vez que ouvir. Apenas lembrese que eles estão a falar para si quando estiver a ouvir-lhes. Eles
eram os mestres do presente.
Faz sentido; é você quem está a ouvir, e mais ninguém. Se a canção
fosse para outra pessoa não faria sentido. Tudo que vem para si é só
para si. É o mesmo com este livro. É só para si quando é você que
está a ler.
Comece com o vídeo Anthology. Se já não o tem, compre-o ou
arranje-o online. Esses álbuns contêm músicas que a maioria das
pessoas nunca ouviu. Você pode ouvi-los em concertos e em
estúdios de gravação. Isso lhe lembrará de como eles eram
perspicazes, engraçados e espontâneos. Eles faziam magia
juntamente com as suas músicas. Você devia arranjar tudo o que eles
lançaram.
As pessoas deviam ouvir as músicas deles enquanto estão a ler este
livro, porque foi o que eu fiz na maior parte do tempo em que estava
escrevê-lo, especialmente nesta secção. Eu escrevi este livro no meu
computador e ouvia a música no media player do meu computador
enquanto o fazia (caso não estivesse a ver TV). Se fizer o mesmo,
você terá novas revelações da verdade da mesma maneira que as
recebi enquanto estive a ouvi-los. A música deles é como uma porta
para um mundo além da mente. Eles são muito inspiradores, e
quando você está interessado na verdade e na vida, eles abrem um
canal para elas sempre que ouvir as músicas deles.
Se ouvir-lhes enquanto está a ler este livro, quando ouvir algo novo
em uma das suas músicas pare de ler e comece a ouvir. Eles
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normalmente repetem o que dizem numa música no segundo verso.
Quando já não estiver a ouvir nada novo, volte a ler. Desta maneira,
você pode drenar duas fontes de verdade ao mesmo tempo. Eu o
recomendo. Nós precisamos de uma pequena ajuda dos nossos
amigos, como eles dizem.
Você pode ouvir tudo o que os Beatles fizeram juntos em quase
vinte horas, e ler tudo o que Jesus disse em quase vinte
minutos. Não é muito.
Ambos Beatles e Jesus têm verdade não vista nas coisas que eles
dizem e fazem.
A Bíblia diz que temos de renovar as nossas mentes todos os
dias e os Beatles renovam-nas.
O sucesso incrível deles é o sinal mais óbvio de como eles eram
diferentes. Nos últimos quarenta anos, algumas outras pessoas
bateram o recorde de venda deles, mas se eles tivessem a mesma
competição que os Beatles tiveram e os próprios Beatles com que
competir, eles não teriam sido tão bem-sucedidos. A verdade é que
ninguém chegou nem de perto ao sucesso dos Beatles. Eles podem
ter sido as pessoas mais bem-sucedidas que já viveram, pois foram
profetas bem-sucedidos nas suas próprias vidas.
O amor nunca foi tão bem-sucedido.
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Elvis: As pessoas estão sempre a comparar os Beatles com Elvis.
Isso é como comparar maçãs e laranjas; eles são coisas diferentes.
Elvis não escrevia nem tocava as suas próprias músicas. Elvis era
uma pessoa muito espiritual. A espiritualidade que ele transmitia
estava no que ele era, a sua presença em palco, boa aparência
extraordinária, a sua voz, e poder de trazer as pessoas no presente
consigo quando estava em palco, mas não existem muitas
mensagens ocultas nas suas músicas.
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Elvis uma vez disse, "Quando estou a cantar no palco, eu envio todo
o meu amor para o público e eles enviam-no de volta para mim; é um
círculo completo de amor que está para além de qualquer droga
mortal." A maioria das pessoas não percebe o quão espiritual ele era.
Elvis sofria do mesmo problema que a maior parte dos artistas sofre.
Eles só conseguem viver no presente quando estão no palco ou à
frente de uma câmara com os seus fãs. Se eles soubessem a
verdade primordial, eles poderiam se sentir da maneira que sentem
no palco em qualquer lugar.
Apesar de serem diferentes, eles faziam parte da mesma coisa. Sem
Elvis, não haveria os Beatles. Ele inspirou Lennon a formar os
Beatles. Eles começaram algo que nós não acabámos; não os
desiludamos. Os Beatles são os profetas recentes mais poderosos, e
certamente os mais bem-sucedidos. As músicas dos Beatles terão um
grande papel na transição do homem. Elas facilitarão a recepção da
verdade. Como George Harrison disse, eles fizeram-na dançar.
Estávamos todos neste navio nos anos sessenta, a nossa
geração, um navio que ia descobrir um mundo novo, e os
Beatles estavam no ninho do corvo do navio. John Lennon
A maçã: A transição não podia ter ocorrido nos anos 60; o tempo não
estava certo. Nós precisávamos de computadores e da Internet. Você
não estaria a ler este livro se não fosse pela Internet. A verdade
primordial precisava de vir na Internet de graça, pois livros custam
dinheiro e não estão disponíveis para todos. Os editores são
intelectuais, por isso um livro como este não seria publicado
facilmente. É uma das muitas razões pelo qual a verdade não saiu.
Ela não conseguia passar pelos editores de mente fechada. Os
intelectuais serão os últimos a ver a verdade.
A verdade direta não podia sair até agora. As coisas estão a
acontecer da única maneira como podiam ter acontecido. A verdade
primordial tinha que ser de graça e disponível para todos ao mesmo
tempo, e um livro ou qualquer coisa que custe dinheiro não
funcionaria. As pessoas só têm que passá-lo adiante.
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Você não estaria a aprender a verdade agora se ela não estivesse
na Internet de graça.
A maçã está associada a todos os grandes passos da evolução
humana. A maçã no Jardim do Éden foi a criação da humanidade
(mentanidade), a maçã a cair da árvore quando Newton percebeu as
leis do movimento e deu luz ao cálculo. Depois existe a Apple
Records (Gravadora Maçã), a companhia de gravação dos Beatles, e
Apple Computers (Computadores Maçã), o começo do uso de
computadores muito difundido. Outra coincidência?
As pessoas dizem que as histórias da maçã no Jardim do Éden e de
Newton nunca aconteceram, e não aconteceram mesmo. Não importa
se aconteceu ou não, pois maior parte das pessoas pensa que
aconteceu; por que é que elas pensam isso? Algo pôs a maçã em
grandes eventos da evolução humana. Se não realmente aconteceu,
é ainda mais mágico e evidencia ainda mais o sinal de divindade, o
inconsciente coletivo, nas nossas vidas. A palavra "maçã" significa
"mal" (evil) em Latim, e "evil" (mal) é "live" (viver) ao contrário.
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Congelado no tempo: O tempo certo é agora, e a música dos
Beatles ainda está aqui exatamente como estava antigamente. Na
verdade, foi melhorada e está ainda melhor. Os Beatles foram
congelados no tempo ainda jovens, à espera que evoluíssemos o
suficiente para ouvir o que música continha, como Jesus esteve à
espera que o entendêssemos.
A canção "Yesterday" (Ontem) nem fazia sentido até agora. Eles
primeiro cantaram-na no auge do seu sucesso. Por que estariam eles
com saudades do passado ou de ontem no auge do seu sucesso?
Faz todo o sentido se ouvir agora. Muitas das suas canções só fazem
sentido agora. A Bíblia e os Beatles são para agora.
Ouça os Beatles quando não estiver a sentir-se bem, eles sempre
melhoram a sua disposição.
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A magia divina está em todas as boas músicas até certo ponto, em
maior ou menor quantidade, pois ela vem do além da mente e existe
apenas no presente. Os Beatles são apenas, por muito, a fonte mais
concentrada dela. Eu pessoalmente prefiro músicas que sejam só
mesmo para ouvir.
Eu tenho um gosto musical eclético. Eu gosto de um clássico, se não
for muito cerebral, Doo Wop, sixties soul (Motown), rock and roll e
ritmo e blues. Eu também gosto de Cat Stevens (Yusuf Islam), Dylan,
Bob Marley, música de surf como dos Beach Boys (Brian Wilson),
Bowie e outras músicas da British invasion.
As minhas músicas preferidas são one hit wonders (maravilhas de um
sucesso só). Eu gosto de música divertida e simples. Eu sou um
dançarino, um romântico. Maior parte das músicas que gosto não têm
uma mensagem escondida. Eu normalmente nem ouço as letras de
uma música, apenas a melodia e o sentimento. Por que é que eu me
importaria com o que eles têm a dizer? O que é que um músico sabe?
Eu ouço pela vibração, o som. Eu não realmente ouvia as palavras
dos Beatles até perceber quem eles eram.
A banda mais inspirada depois dos Beatles foi Nirvana. Eles abalaram
o mundo de uma maneira muito diferente e inteligente. Eles levaramnos por um pequeno passeio. Eles mudaram o mundo um pouco, mas
não como os Beatles, mas eles tiveram poder espiritual por um
pouco.
A nova música é nova, por isso eu a ouço, mas não é grandiosa no
que se trata de classe. A música não tem estado super-inspirada
desde os anos sessenta. Devem-nos uma nova música superinspirada. Mesmo as músicas super-inspiradas não estão no nível dos
Beatles. Tal como Jesus, os Beatles eram excepcionais. Eu espero
que haja uma segunda vinda de uma banda como eles, mas não
aconteceu ainda, e não precisa de acontecer, pois nós os temos de
novo, tal como nós temos Jesus de novo. Nós só precisamos de
acordar e ouvi-los da nova maneira.
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Independentemente do que esteja a acontecer, eu vivo no presente
como este livro diz. Eu até estava no punk, metal e disco; eu
conseguia dançar que nem o Travolta. Eu praticava com parceiras
escaldantes por muitas horas para estar preparado para o Sábado à
noite. O praticar era a melhor parte. O Disco pode ter sido uma
porcaria, mas dava aos homens e às mulheres uma desculpa para se
juntarem e colocarem os braços à volta um dos outros, e isso tornavao uma coisa boa. Toda a música tem o seu lugar. A música dos
Beatles é para o espírito.
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Eu gostei de tudo enquanto estava a acontecer, mas existe uma
diferença entre música inspirada e música super-inspirada. Eu gosto
da música que apareceu antes dos Beatles terem aparecido, pois era
um mundo mais simples e as suas músicas refletiam-no.
É por isso que gosto das primeiras músicas dos Beatles, como a
primeira música deles que ouvi, "From Me to You" (Beatles 62-65).
Algumas outras músicas são "I Should Have Known Better" (A Hard
Day's Night), "Thank You Girl" e "She's a Woman" (Past Masters),
"There's a Place" (Please Please Me), "Hold Me Tight" (With The
Beatles), "Tell Me Why" e "I Feel Fine" (Beatles 62-65).
As seguintes são mais algumas músicas dos Beatles que têm
palavras que significam duas coisas diferentes; veja se consegue
ouvir os significados ocultos:
Hey Bulldog, Yellow Submarine
Cry Baby Cry, The White Album
Glass Onion, The White Album
Lady Madonna, Beatles 1
Across the Universe, Let It Be
Fool on the Hill, Take 4, Anthology
I'm Looking Through You, Rubber Soul
Ask Me Why, Please Please Me
I'm Only Sleeping, Revolver
Real Love, Anthology 2
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Sexy Sadie, The White Album
You Won't See Me, Rubber Soul
Baby's in Black, Beatles For Sale
The Night Before, Help!
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Sgt. Pepper's
With a Little Help from My Friends, Sgt. Pepper's
Eles têm centenas de músicas. Você devia comprar e fazer download
de todas elas. Não é caro, e é um bom investimento que pode fazer
para a sua própria evolução. Arranje todas as suas coisas solo e tudo
o que Paul e Ringo estão a lançar agora. Vá para qualquer um dos
concertos deles se puder. A vibração ainda está lá, e a vida é muito
curta para perder qualquer show ao vivo com um Beatle nele.
Eu não ouço as músicas dos Beatles apenas para ouvir música. As
músicas deles têm a sua própria categoria. Eu ouço os Beatles pela
mesma razão que leio a Bíblia e outros livros religiosos. Os Beatles
fazem parte da minha religião, juntamente com golfe, surf, romance,
hotrods, carros clássicos, barcos, comer e tudo o resto. As músicas
deles ajudam-me a ficar no presente e no caminho espiritual. Os
Beatles são apenas mais uma coisa que torna a minha religião mais
desfrutável que outras.
A minha religião é o presente e tudo nele.
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A última linha, na última música deles, no último álbum que os
Beatles lançaram, Abbey Road, diz tudo. Golden Slumbers, Carry
That Weight, The End. Está dito, "E no final o amor que você
recebe, é igual ao amor que você faz."
Em outras palavras, quanto mais amor você recebe da vida ou aceita
da vida, mais amor você fará ou refletirá de volta para as pessoas. É
a coisa mais importante a fazer. As pessoas pensam que quanto mais
amor você faz, mais você recebe, mas elas têm-no ao contrário. Você
não pode fazer amor; apenas Deus/vida pode fazer amor. Você só o
pode deixar entrar e refleti-lo de volta. Quanto mais amor você
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recebe, mais amor você faz ou reflete para as pessoas. Lembre-se,
tudo está ao contrário. Eu ouvi as últimas palavras verdadeiras de
uma canção que eles gravaram que eram, "Um, dois, três, quatro,
cinco, seis, sete, todas as crianças boas vão para o céu," o que
também é verdade.
Essas três músicas são na verdade três partes de uma só música. Eu
as separo porque elas têm peças diferentes do puzzle. A primeira se
refere a nós estarmos adormecidos, a segunda é sobre o peso das
nossas mentes. Quando nós deixarmos de carregar esse peso, deixar
a bagagem, deixar os nossos fardos, como Jesus disse, nós nos
ergueremos. Nós temos que largar o nosso lastro, o peso das nossas
mentes, explodir o lastro, as nossas mentes, e assim nos ergueremos
como um submarino amarelo. A música The End (O Fim) é sobre o
começo.
Agora é a hora de começar a ouvir as músicas dos Beatles com
novos ouvidos. Não para entretenimento; desta vez ouça apenas
pelo seu valor espiritual.
Mesmo se não gostar das músicas deles, é mais fácil ouvi-las do que
ler livros religiosos. É uma maneira fácil de receber uma dose da
verdade todos os dias. Ouça-as para aprender a verdade e estará a
ouvi-las pela primeira vez.
Já sabe: Se você cresceu nos anos sessenta como eu, você
provavelmente acha que já sabia que eles eram algum tipo de
profetas e já ouvia-os dessa perspectiva. Você pode pensar que já
sabe a mensagem escondida. Confie em mim quando lhe digo, você
não sabe, especialmente se pensa que sabe. Existe mais. Os
próprios Beatles não sabiam, mesmo se pensassem que sim. Eles
vão descobrir quando toda a gente descobrir, provavelmente depois
de toda a gente, pois eles estavam próximos demais a elas para ouvir
ou acreditar.
Rock and roll: Todo o rock and roll é feito por jovens para jovens. O
que os jovens de hoje têm que perceber é que eles não estarão a
ouvir música para pessoas idosas, a música dos seus pais. Eles
GlobalTruthProject.com

estarão a ouvir músicas feitas por jovens da sua idade. George tinha
apenas quinze anos quando se juntou à banda; eles começaram
como uma banda adolescente. Eles escreveram as suas melhores
músicas enquanto adolescentes e se separaram nos seus vinte anos.
A música dos Beatles é feita por jovens para jovens, agora e para
sempre. A música deles é mais desta geração do que é da nossa,
pois esta geração vai entendê-la. Nós não a entendíamos; apenas
pensávamos que sim. O tempo é certo agora. Acordem crianças; é
tudo para vocês agora.
O que os jovens de hoje têm que perceber é que todo o rock and roll
são as suas músicas. Eles têm todas as suas novas músicas e todo o
rock and roll que foi lançado antes, pois foi tudo feito de jovens para
pessoas com a mesma idade. É uma das razões pelo qual os jovens
de hoje têm condições melhores do que os jovens que vieram nas
gerações anteriores. Eles precisam de reivindicar todas as suas
músicas.
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O link que se segue é um pequeno vídeo em retrospectiva para lhe
lembrar de quem eu estou a falar. Não existem mensagens
escondidas nesta música. Eles não a escreveram, mas o vídeo e a
música mostram o espírito, a vitalidade e como eles mudaram
fisicamente.
www.youtube.com/watch?v=DJiExfGevNg
Não é coincidência que muitas estações de rádio têm um programa
chamado pequeno-almoço / café da manhã com os Beatles em
manhãs de Domingo. Subconscientemente, a maioria das pessoas
sabe que existe algo religioso sobre eles. John e George podem ter
morrido fisicamente, mas ainda estão connosco no espírito e na
verdade e nas músicas. Acordemos antes que os últimos dois
membros morram.
Tudo é para agora: Como disse antes, tudo o que aconteceu no
passado foi apenas para nos ajudar a encontrar a verdade e a vida
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agora. Não é apenas a música dos Beatles; maior parte das grandes
músicas estão inclusas.
Um bom exemplo é música clássica. A crescer na era do rock and
roll, eu nunca apreciara a música clássica. Quando acordei, fiquei
estupefacto com o facto de que de repente comecei a gostar de
músicas clássicas tanto o quanto gostava de rock and roll. O melhor
exemplo é a Nona Sinfonia de Beethoven.
Ela contém o espírito da conquista, por isso foi roubada e usada por
ditadores e tiranos como Stalin e Hitler desde que foi escrita. Era
perfeita para inspirar exércitos a marchar para a batalha, mas
Beethoven escreveu com o propósito oposto. A maioria das pessoas
pensa que é apenas instrumental e que não tem letras, mas na
verdade foi escrita para um poema do poeta alemão Friedrich Von
Scheller chamado de "Ode to Joy" (Ode à Alegria / Hino à Alegria). É
sobre a humanidade se tornar uma única irmandade.
Foi antes do seu tempo, pois era impossível a humanidade se tornar
uma irmandade até agora. A música realmente inspira conquista, a
conquista do espírito. Quando acordar e ouvir a música, estará
estupefacto com o quão perfeitamente ela se encaixa nessa
conquista. Tal como as músicas dos Beatles, você estará a ouvi-la
pela primeira vez. Pode encontrar muitas versões no Youtube.
Nota: Você deve voltar e ler e ouvir as músicas nesta secção
frequentemente. Ouvir a música dos Beatles é uma boa maneira de
partilhar o presente e a verdade primordial com as pessoas, pois
todos se podem relacionar no seu próprio nível.
Não minta para as crianças sobre o Pai Natal / Papai Noel; diga-lhes
a verdade sobre os Beatles. A história verdadeira deles é mais
grandiosa do que qualquer mito. Eles mostram o que pode ser feito
com inspiração.
No antigo Egito, um besouro (beetle) era o símbolo da vida eterna;
outra coincidência?
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Eles disseram que estariam de volta... "I'll Be Back" Retrospective
Video
Viver é fácil com os olhos fechados, entendendo mal tudo o que
vê.
Strawberry Fields Forever
All you need is love (Tudo o que você precisa é de amor). Na
verdade, tudo o que precisa é da verdade. Amor verdadeiro só
vem quando você sabe a verdade da vida.
Tudo o que você precisa é de amor, pela verdade!
Eles dizem tudo nas canções acima. Deus é amor. Amor é tudo, mas
a única maneira de receber e saber tudo é percebendo que você é
nada.
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Natureza do Nada, Campo Unificado (156-160)

A natureza do nada: Se tirar tudo o que é físico (matéria/energia),
tudo o que sobra é nada (nenhuma coisa). Nada é espaço
completamente vazio, absolutamente frio, e é escuridão e silêncio
absolutos. "Nada" é infinito, eterno e indestrutível. Ele não se mexe.
Ele não tem que se mexer; já está em todo o lado. O universo é mais
do que 99.999% de espaço vazio. Até os nossos corpos são
constituídos maioritariamente por espaço vazio.
Todas as coisas físicas são feitas de átomos, que são na sua
maior parte espaço vazio. Se o núcleo fosse do tamanho de um
berlinde / bolinha de gude, os eletrões seriam grãos de poeira a
quilómetros de distância. Todas as coisas físicas têm essa
quantidade de espaço vazio nelas.
Se removesse todo o espaço vazio dentro dos corpos humanos,
deixando apenas eletrões e outras partículas subatómicas, todos os
sete biliões de corpos humanos caberiam no espaço de um cubo de
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açúcar.
Verdadeira perspectiva: A maneira como o nosso sistema solar é
mostrado nos livros não lhe dá a verdadeira perspectiva. Eles
mostram o sol e os outros planetas a orbitar em torno dele que não
são feitos à escala. Eles não poderiam colocá-lo num livro se
estivesse à escala. A verdadeira escala é mais como isto; se o sol
fosse do tamanho de uma bola de basquetebol, a terra teria quase o
tamanho de uma bola de basebol e estaria a quase 28 metros de
distância do sol. Plutão, previamente o planeta mais distante no
nosso sistema, seria um grão de areia e estaria a mais de meio
quilómetro de distância. A próxima estrela fora do nosso sistema solar
estaria a milhares de quilómetros de distância.
É preciso de luz que viaje a cerca de 300 000 quilómetros por
segundo, por cerca de oito minutos e meio para ir desde o sol até o
nosso planeta. Iria à volta da Terra sete vezes em um segundo, mas
demoraria quatro anos para chegar à estrela mais próxima fora do
nosso sistema solar, e demoraria 2,5 milhões de anos para chegar à
próxima galáxia.
O que é mais rápido, a velocidade da luz ou a velocidade do escuro?
Desligue a luz e tente ir para a cama antes que fique escuro. Estou a
brincar, mas estou a tentar esclarecer algo aqui. Você não pode
desligar "nada" ou fazer qualquer coisa a ele. Ele fica sempre o
mesmo, sempre em todo o lugar o tempo inteiro. Se Deus está em
todo o lado, infinito, omnipresente e eterno como a Bíblia diz e a
evidência dita, Deus tem que ser como nada.
Nada é verdadeiramente algo.
As equações de relatividade geral de Einstein mostram que o espaço
se dobra e provam que nada é realmente algo com substância. O
espaço vazio tem forma, e é a forma do espaço vazio que cria a
gravidade que controla e cria todo o universo. Ele segura os planetas
em órbita, faz o sol e as outras estrelas brilharem, dobra a luz, e
impede-nos de cair para fora da terra, e é espaço vazio, nada.
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Nada faz tudo acontecer. Ele cria gravidade, gravidade cria planetas
e estrelas, as estrelas ficam concentradas e liberam toda a energia e
matéria. Assim, tudo físico vem e é criado por nada. 0 = 2
Valor da relatividade geral: Sempre me perguntei qual era o
benefício prático da relatividade geral, e agora eu sei. Ela prova que
nada é algo, e que de facto controla e cria todo o universo, direta e
indiretamente.
O nosso espírito também é como nada. É o chamado espaço vazio
entre tudo. A maioria de tudo é nada, e ele conecta todas as coisas,
em todo o lugar. O nosso essencial, eu-imortal, ou alma, é como uma
folha em branco onde a vida física é escrita, é a escuridão que dá à
luz um lugar para brilhar, o silêncio que dá ao som um lugar para ser
escutado, um estádio infinito onde a partida da vida é jogada. Nada é
mais que algo. É o completo oposto do que as pessoas pensam. É
impossível a mente compreender; tudo o que você pode saber é que
é verdade e sê-lo.
Existem algumas coisas que são além da mente, literalmente.
Você só pode sabe-las, ou neste caso sê-las, quando a mente
está completamente desligada.
A interpretação atual da Bíblia intitula o escuro como o mal e a luz
como o bem, porque os tipos maus fazem coisas más no escuro. A
luz é vista como melhor que o escuro, pois você pode ver na luz,
estar iluminado, etc.
"A luz brilhou na escuridão e a escuridão não a entendeu."
A frase acima do primeiro livro da Bíblia, Génesis, diz que a escuridão
é consciência, pois como é que ela entenderia ou não entenderia a
luz se não fosse? As pessoas não perceberam esta revelação
profunda antes.
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Você não pode experienciar nada: Você não olha para dentro de si
para encontrar-se a si mesmo como algumas religiões orientais têm
estado a dizer; não existe nada lá. Você não pode ver ou experienciar
nada; é impossível. Você pode ser como nada, mas não pode
experienciar nada. Não há nada para experienciar.
O que faz a experiência não pode ser experienciado.
Perspectiva espiritual: Você não olha para dentro. Você faz o
oposto, e olha para fora através dos seus sentidos. Quando
experiencia tudo, você experiencia nada ao mesmo tempo. Você tem
que ser nada para experienciar tudo. Se você for alguma coisa, não
existe espaço para tudo. É a perspectiva espiritual. Está a olhar para
fora do nada para o tudo, de nenhum lugar para todo o lugar, da
quietude para o movimento, da escuridão para a luz.
É interessante que a palavra "nowhere" (em nenhum lugar) é
também "now here" (agora aqui).
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O observador/testemunha: A perspectiva de um ser espiritual é
como se estivesse sentado numa sala de cinema escura a ver a vida.
Se a sala não estivesse escura, não podia ver o filme. A sua alma, ou
espírito, está num vazio e silencioso escuro que está aberto à vida.
Você é o vazio e tudo nele, nada e tudo ao mesmo tempo.
O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Mateus 4:16
Você tem que se recuar nela na sua mente. O céu meio que o sugará
para dentro. Ocorre de uma maneira muito estranha e inesperada; é
por isso que poucas pessoas o encontram.
Jesus disse, "Quando o exterior ficar como o interior, e o de
baixo como o de cima, este mundo encontrará o reino de Deus e
estará pleno."
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Os Beatles dizem a mesma coisa na música “Everybody’s Got
Something to Hide except Me and My Monkey.” "O seu interior está
por fora, e o seu exterior está por dentro, por isso venha, é tanta
alegria." (“Your inside is out, when your outside is in, so come on, it is
such a joy.”)
Pedro, o fundador da Igreja, também disse a mesma coisa justo antes
de ter sido crucificado para baixo, o que era simbólico do mundo ser
visto de cabeça para baixo. A banda mais famosa e o livro mais
famoso (Bíblia) da história dizem as mesmas coisas ditas neste livro.
Apenas uma coincidência?
Nós nos tornamos exatamente o oposto do modo como as
pessoas são agora. Veja, Atos de Pedro, XXXVIII
Está dito claramente. A Bíblia diz que Pedro deu à igreja a chave
para o céu. O segredo é, nós vemos as coisas de cabeça para
baixo e ao contrário.
Jesus disse, "Quando o exterior ficar como o interior, e o de
baixo como o de cima, este mundo encontrará paz."
As pessoas, a humanidade, estão a viver como os seus falsos,
mortais eu-mentais, e deviam estar a viver como os seus imortais euespirituais, o exato oposto da maneira como vivem agora. Se estiver
completamente aberto, a vida preenche o vácuo completamente.
Toda a vida vem a si; é lhe dada por Deus/vida. Você é apenas um
receptor. Você não pode criar a vida; tudo o que pode fazer é vivê-la
e refletir o que recebe. A vida move-se à sua volta e através de si.
Quando estiver completamente aberto, nada é completamente
substituído por tudo.
Jesus disse, "Deus está dentro e no exterior de vós."
Testemunha: Seja um observador, uma testemunha de tudo a passar
por si e através de si, e descobrirá que nada na verdade passa por si.
Tudo vem a si, diretamente a si. Se não vier, não é a sua vida, por
isso não adianta pensar nisso. Observe, como Sherlock Holmes uma
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vez disse. Se o fizer direito, você não perderá nada que estiver a vir a
si (não pecará). Você se tornará o presente.
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Equações do campo unificado: O santo graal da física, a ciência
que está a tentar explicar tudo matematicamente, é algo chamado de
equação do campo unificado. Ela explicaria numa equação
matemática por que tudo faz o que faz. Eles não foram capazes de
fazê-lo, mas eles não consideraram um campo ou tentaram adicionálo à equação. O campo que chamamos de nada (vida).
Eu lhe daria um novo símbolo matemático. Um bom símbolo e modelo
para a vida no universo seria um círculo vazio. O círculo representa
energia/positivo, o espaço dentro do círculo representa
nada/negativo.
Quando a solução é simples, Deus está a responder.
Albert Einstein
2 = 0 diz tudo: Dois sendo os opostos que se equilibram, um positivo
outro negativo; eles se cancelam um ao outro, igualam a tudo e a
nada, representados pelo novo símbolo. Essa é a equação do campo
unificado. Ela explica tudo.
Este é o símbolo para a equação do campo unificado:

Tudo deve ser feito tão simples quanto possível; mas não mais
simples.
Albert Einstein
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Você só pode entender o universo se o olhar pela perspectiva da
vida. Nunca será entendido através da perspetiva da mente, pois ela
não pode perceber "nada" pelo que ele realmente é, nem pode
entender algo infinito, que é a verdadeira natureza de tudo e nada, a
grande imagem do universo.
Jesus disse, "Por isso lhe digo, se estiver vácuo, será repleto de
luz; se estiver dividido, será repleto de treva. "
Em outras palavras, nós só temos de tirar as nossas mentes do
caminho e unir o nosso espírito com o espírito de Deus/vida, e a
escuridão será repleta, nós estaremos plenos, realizados.
O espírito é mais como escuridão do que luz.
As pessoas pensam que o espírito é como luz; Deus está sempre
associado com luz. É porque a luz revela o que estava escondido no
escuro; ela representa vida e a escuridão representa morte. Os bons
usam branco e os maus gostam do escuro. A escuridão representa o
mal e a luz representa o bem. É uma falta de compreensão, um
engano. O oposto é verdade; a luz é mais como o mal e a escuridão é
mais como Deus ou o bem. É assim, pois o espírito é mais como
escuridão. A escuridão é nada, e o espírito também. A luz é algo, uma
forma de energia; o espírito não tem energia.
Então falou Salomão: O Senhor disse que ele habitaria nas
trevas. 1 Reis 8:12
Eu não estou a dizer que a luz é o mal; só estou a dizer que como
metáfora para Deus está a falhar a marca. O espírito tem mais em
comum com a escuridão ou nada. A mente, igual à luz, é uma forma
de energia, e a mente cria o mal nas nossas vidas, por isso a luz não
deve ser associada ao espírito, exceto no contexto de iluminação.
Afastar o espírito: A mente é uma forma de energia, e por essa
razão, ela sempre afastará o espírito, como a luz afasta a escuridão.
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Poder da mente: É por isso que não pode estar completamente livre
da mente quando tem outras mentes a tentarem comunicar consigo.
A mente pode sempre invadir o espírito, mas o espírito nunca pode
invadir a mente. O espírito é como um vazio e a mente sempre o
tentará preencher, a não ser que você já esteja completamente
preenchido de vida.
Você pode dizer que a mente é mais poderosa que o espírito, e
estaria certo, exceto que o espírito não precisa de poder para fazer
qualquer coisa. Ele já está em todo o lado e é a maior parte de tudo.
O espírito pode ser visto como o poder absoluto; simplesmente pelo
que é. Ele já está automaticamente em todo o lugar enquanto que a
energia não está. O espírito é a única coisa no universo que não
precisa de energia para existir. A mente é agressiva, o espírito é
passivo. É por isso que precisa de estar sozinho ou estar perto de
outras pessoas que saibam a verdade para estar completamente
realizado.
Estará muito mais consciente do que pessoas que não sabem a
verdade, mas não será capaz de estar completamente aberto,
completamente realizado, ao redor de mentes ativas. É chato, mas é
da maneira que será até que todos saibam a verdade. É por isso que
primeiro precisa de aprender a experienciar vida verdadeira sozinho.
Só tem que começar a se afastar da mente o tanto quanto puder,
sempre que puder. Eventualmente, receberá entradas de outras
mentes ao absorver todas as outras energias, e não é muito mau, só
que não é tão bom como a energia que recebe diretamente da vida.
Krishnamurti diz sobre a meditação: A meditação não é uma procura,
não é uma busca, uma sonda, uma exploração. É uma explosão e
descoberta. Não é a domesticação do cérebro para se conformar,
nem é uma análise auto-introspectiva; certamente não é o treino da
concentração, que inclui escolhas e negações. É algo que vem
naturalmente, quando todas as afirmações positivas e negativas e
realizações forem entendidas e deixadas facilmente. É o
esvaziamento completo do cérebro. É o vazio que é essencial, não o
que está no vazio, o ver só existe do vazio, toda a virtude, não a
moralidade social e respeitabilidade, brota dele. É do vazio que o
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amor vem, caso contrário não é amor. A fundação da integridade está
neste vazio. É o fim e o começo de todas as coisas.
Os problemas significativos que enfrentamos não podem ser
resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos
quando os criámos. Albert Einstein
Nova mente: Uma nova e melhorada mente estará consigo para
sempre. Ela começará do nada com toda as mortes e nascimentos
que experienciar, mas crescerá no inconsciente coletivo para sempre.
A grande diferença é que será o seu servo e não o seu mestre. A sua
mente será o seu amigo de confiança. É uma parte valiosa e
necessária de uma forma de vida divina.
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Tudo é Mente
Um homem olha para um campo e pensa, "Posso construir uma casa
aqui", e em breve existe uma casa lá. O que começa como nada,
apenas um pensamento, é manifestado como algo. A mente de Deus
simplesmente faz isso com tudo o que existe.
A experiência de dupla fenda prova que a mente afeta energia e
matéria.Quando o feixe de laser é observado, ele muda de partícula
para onda, logo a mente do observador está a afetar a energia e está
conectada invisivelmente às partículas.
A diferença entre a maneira como a mente animal (mente da
humanidade) e a mente espiritual se manifesta é que a mente
espiritual o faz num nível subatómico, o nível onde a matéria e a
energia são criados. A mente da humanidade se manifesta no nível
acima do nível atómico, o mundo de que estamos conscientes, exceto
nos raros momentos, como a experiência da dupla fenda, em que nos
tornamos cientes do comportamento quântico ou dos fenómenos
abaixo do nível atómico.
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A mente espiritual pode ser chamada a mente do que as religiões
chamam de Deus.
Tudo vem do nada. Vem como um pensamento. As coisas feitas pelo
homem vêm da mente do homem. Os animais inferiores vêm da
mente animal inferior. Tudo o resto do universo vem da mente de
Deus (aquilo que é). A mente existe, mas não da maneira
convencional que a massa e a energia existem. Ela existe como o
espaço vazio com forma existe. Ela existe, mas não existe. É como
"nada é algo". Está além da nossa compreensão, como o infinito.
Mente de Deus = A vontade coletiva de toda a vida do universo
completamente evoluída
Nem todos os pensamentos, mas certos tipos de pensamentos criam
movimento e fazem do nada algo.
Eu quero saber os pensamentos de Deus, o resto são detalhes.
Albert Einstein
E=MC2 é um exemplo dos pensamentos de Deus. Os átomos, os
blocos construtores de toda a matéria, são verdadeiramente apenas
movimento, energia que vai em círculos tão rápido que aparenta ser e
funciona como algo sólido. É assim que o movimento se torna físico.
Se o movimento dentro de um átomo parasse, ele se transformaria
em nada. Se um átomo é dividido, ele libera a energia em uma linha
reta manifestando-se como uma explosão nuclear.
E=MC2 lhe diz quanta força ou energia é liberada dada uma certa
quantidade de massa ou matéria sólida quando os átomos dividem.
Tudo é movimento; pensamentos criam tudo no universo
físico. Isso não significa que qualquer fantasia que tenha se vá tornar
realidade, apenas aquilo que está de acordo com a mente do homem
ou da mente divina. O que se manifesta na mente do homem é
temporário; as coisas da mente divina podem durar para sempre.
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É tempo de a mente divina começar a manifestar-se na terra.
Os pensamentos do homem podem e se manifestam na realidade
física. Eles agora estão a se manifestar como tudo o que a raça
humana construiu e o que a raça humana faz, como corporações,
religiões, ciência, etc. O mundo feito pelo homem reflete como ele
pensa. Maior parte dele não é como Deus pensa. A Humanidade, ou
a mente dos seres humanos, está no processo de evoluir para fora da
mente animal, para a mente de Deus. Todo Homem sabe o que ele
é e o que ele faz.
Um homem não é senão o produto de seus pensamentos. O que
ele pensa, ele se torna. Mohandas Gandhi
Agora que a verdade da vida pode ser vista, a evolução começará a
acelerar. Nós estamos a começar a ser capazes de ver a diferença
entre a criação da mente animal e a criação da mente de Deus.
Estamos também a começar a ver que precisamos da mente de Deus
para criar um céu na terra.
Programa Divino: Este livro é apenas pensamentos espirituais, um
programa divino que está a ser baixado para a sua mente. Ele
mudará você e o resto da humanidade para seres espirituais divinos e
criará um céu na terra.
É importante simplificar a forma de ver e conhecer a vida, porque é a
única maneira de que pode ser conhecida. Ela pode ser quase
infinitamente complicada, e a humanidade está a tentar entendê-la
toda. Temos que seguir o outro caminho e vê-la e conhecê-la do
modo mais simples possível, pois é a única maneira de que podemos
saber tudo o que pode ser sabido. Nós nunca poderemos saber todos
os detalhes, eles são infinitos e é impossível, mas podemos saber a
simples grande imagem da vida. É isso que este livro tenta fazer.
Tudo deve ser feito tão simples quanto possível; mas não mais
simples.
Albert Einstein
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Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no
silêncio e a verdade me é revelada. Albert Einstein
Neste livro eu digo não pense, esvazie a sua mente, pois o que restar
é a mente de Deus, a mente da própria criação. Se permitir que a
mente de Deus se torne a sua mente, o céu se manifestará na sua
vida depois de morrer ou quando o número suficiente de pessoas no
mundo animal em que estamos agora vir a verdade.
A Bíblia descreve isso usando os anjos bons e maus. Os anjos que
servem Deus, e os anjos caídos que são o adversário de Deus.
Michael é um bom anjo, e Satanás representa o mau anjo. Eles
representam a sua própria mente e a mente do mundo que é agora
controlada por Satanás, mas que será mudada por Michael.
DEUS = AQUILO QUE É = VIDA = O PRESENTE
160
Está pronto para Morrer? (161-167)

Você vai morrer. Está pronto?
Jesus disse, "As glórias desta dimensão duram apenas um
momento, as glórias da dimensão celestial permanecem para
sempre."
Se não está, você precisa de ficar pronto e permanecer pronto.
Quase ninguém está verdadeiramente pronto. Quase ninguém está
pronto para a coisa mais séria e importante que lhes vai acontecer,
que eles sabem que vai acontecer, e que é certo acontecer em breve.
Isso é estúpido e pode custar caro, pois pode determinar o seu futuro
eterno.
As pessoas devem aprender a verdade e a vida antes do tempo;
depois não importa como elas lidam com a morte, mas muitas
pessoas só terão a oportunidade de aprenderem-nas justo quando
acontecer. É assim, pois é da natureza humana evitar as coisas,
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especialmente pensamentos da morte. A maioria das pessoas só a
enfrenta quando já não tem escolha, e é quando está
verdadeiramente a acontecer. Já é tarde demais então.
Nós somos o único animal que sabe que vai morrer. Logo, nós somos
o único animal que pode estar preparado. Se não tirarmos vantagem
desta oportunidade, nós morreremos como qualquer outro animal e
nos tornaremos um animal de novo na nossa próxima vida.
Saber a verdade primordial vai ser a única coisa que importa
quando morrer. Se você não sabe a verdade e a vida, você não
está pronto.
Você descobre logo se acredita num mito, pois tudo exceto a verdade
vai pela janela fora com o resto das enganações da sua mente. Tudo
o que há é a verdade e a vida, e você ou as sabe ou não.
Você não consegue se lembrar no que acreditava quando acontecer.
Toda a verdade da mente desaparece, abandona-o no último minuto.
O medo e a surpresa da sua morte iminente o trarão para o AGORA.
A sua mente desaparece exceto o medo, e você começa a
experienciar o presente pela primeira vez na sua vida. Você não o
reconhecerá, e ficará com medo dele.
É uma maneira má de ir, mas é a maneira como quase todos vão. É
da maneira que você morrerá se não entrar em contacto com o seu
eu-espiritual, o seu eu-imortal, antes de morrer. Se esperar até estar
prestes a morrer, esperou tempo demais.
Da sua perspectiva, a sua morte será a experiência mais surreal da
sua vida, pois será a primeira experiência real da sua vida. Você
estará a experienciar a vida verdadeira pela primeira vez e isso o
assustará.
Juntamente com todo o medo, dor e surpresa, você percebe que está
a morrer sem sequer ter vivido. Além disso tudo, você morre a sentir
que nem um idiota. Você vai desejar voltar atrás no tempo e estudar o
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assunto, fazer o que está a fazer agora, só que levá-lo muito mais a
sério.
Nascido de novo: Quando você morre para o seu eu-mental antes
de morrer fisicamente, você nasce de novo como o seu eu-imortal no
corpo em que está agora. Você está além da morte antes que tenha
de passar pelo redemoinho que é morte física.
Ninguém vive feliz para sempre. A vida acaba na morte,
frequentemente de maneiras dolorosas e nojentas. Isso não é
felicidade. A única maneira de verdadeiramente viver feliz para
sempre é aprender e saber a verdade e a vida antes que morra.
Jesus disse, "Olhai para o Vivo, enquanto viveis, para que não
morrais e desejeis ver aquele que já não podeis ver."
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Jesus disse, "As pessoas me honram com seus lábios, mas seus
corações estão longe de mim. Eles adoram-me em vão, a ensinar
os preceitos e princípios dos homens."
Jesus disse para as pessoas que o adoram de acordo com os
preceitos e princípios dos homens, "Nunca vos conheci; apartaivos de mim."
Você tem que conhecer o verdadeiro Jesus antes de morrer para
vê-lo depois de morrer.
Você ouve as pessoas a dizer que tal pessoa morreu
instantaneamente. Ninguém morre instantaneamente, pelo menos
não a partir da sua própria perspectiva. A morte física do seu corpo
pode ser lenta ou rápida, mas o momento da morte nunca acontece
instantaneamente de onde está.
A sua vida não passa diante dos seus olhos. Você está muito
assustado para haver outra coisa além de medo e horror. Você pode
ver uma luz que as pessoas que tiveram experiências de quase-morte
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dizem ter visto, mas é apenas um efeito criado pelo cérebro quando
está a morrer, em maior parte devido à privação de oxigénio.
Não é a luz do céu que as pessoas pensam que irá guiá-las para o
seu Deus mítico atrás dos portões adornados de pérolas. A
verdadeira morte acontece depois de todas as ilusões da mente
morrerem.
Quase-morte não é morte. Ninguém volta da verdadeira morte, pois
por definição, o seu corpo está muito danificado para suportar a sua
consciência ou para viver durante mais tempo.
As reações químicas que ocorrem num cérebro a morrer ou
danificado podem causar todos os tipos de experiências semelhantes
a drogas como LSD e DMT. É apenas um fenómeno diferente e muito
interessante ou uma alucinação criada pela mente a morrer.
A experiência da morte acontece justo depois da experiência de
quase-morte. A sua mente morre; tudo o que resta é você e o
inconsciente coletivo. Você está a viver a vida sem a mente pela
primeira vez se não for um ser espiritual. Se você for um ser
espiritual, você viveu sem a mente antes e está em casa com o
presente.
Um ser espiritual está pronto para qualquer coisa que aconteça, pois
um ser espiritual sabe que tudo é Deus, independentemente do que
aconteça, bom ou mau.
Todos percebem que vão morrer quando estiverem prestes a morrer.
Esse momento será o momento mais importante da sua vida. É o
momento da verdade.
O momento da verdade: A morte arranca tudo o que não é verdade,
não eterno e não imortal, frequentemente de uma maneira estranha e
violenta. Se a sua verdade for em palavras e mitos, apenas verdade
da mente, você está em apuros, pois a mente morre e você não. Se
você conhece o presente, a verdade e a vida, você o reconhecerá e o
abraçará, você o será, independentemente do que for.
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Mesmo se souber a verdade e a vida, você ainda sentirá medo antes
de a sua mente morrer, pois faz parte do seu cérebro, um reflexo,
mas você não o será. Você verá o medo e a dor morrerem pela última
vez. Você se tornou amor puro, e você ficará dessa maneira para
sempre. Você não terá memória de onde esteve antes de morrer, mas
não importa, pois você fez o seu trabalho na vida. Ele estará
armazenado e gravado no inconsciente coletivo, e você renascerá no
céu.
Um ser espiritual não está surpreso pela verdade e a vida que
encontrar quando morrer. Um ser espiritual conhece a essência de
Jesus antecipadamente e tem a chance de conhecer a verdade e a
vida intimamente. Se você estiver com o verdadeiro, o vivo Jesus
agora (a verdade e a vida), você sempre estará. A morte não tem
efeito nisso.
Conhecer Deus: Um ser espiritual também está sempre com o seu
Anjo Guardião, o inconsciente coletivo (Espírito Santo), para guiá-los
pela transição. Você se torna íntimo com Deus/vida antes do tempo
para que conheça Deus/vida e Deus/vida conheça a si. É tudo sobre
estar pronto para qualquer coisa, pois dessa maneira, nada que
aconteça o pode abalar. Você sabe que tudo que pode possivelmente
acontecer é Deus/vida. Se você não verdadeiramente sabe a verdade
e a vida ou descobre isso no último minuto, você estará de volta no
mundo animal. Você só precisa de saber a verdade primordial.
Você descobrirá no último minuto se realmente sabe a verdade
primordial.
A morte/nascimento é o passeio mais selvagem do universo, até
mesmo para uma pessoa espiritual. Ninguém gosta de ser
machucado, e ser morto ou morrer é o mais machucado que pode
ficar. A experiência da morte é o seu corpo físico e mente serem
completamente destruídos.
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Comida de minhoca: Ter só uma das suas mãos destruídas seria
um grande trauma. Imagine o que é viver pela destruição do seu
corpo inteiro. O seu corpo vai do que você pensa que você era para
uma pilha de lixo, comida de minhoca que tem de ser queimada ou
enterrada antes que comece a cheirar mal.
A verdade é mais estranha do que ficção. Não só você perde o seu
corpo, como você perde o seu mundo inteiro. Ela tira tudo o que você
tem e tudo o que você teria se tivesse vivido. Verdadeiramente, não
há nada mais devastador ou pior. É choque e terror para todos que
estão a passar por ela.
Uma vez que passar por ela, é maravilhoso, pois você renasce e
passa o tempo no útero da sua nova mãe. Se você for um ser
espiritual, a vida fica maravilhosa e melhora para sempre. Se você
ainda for um animal, será colina abaixo depois de nascer, pois você
não se livrou da mente.
Uma última vez: Preparado ou não, a morte é a coisa mais intensa
que acontece na vida. Mesmo o conhecimento de que passou por ela
milhões de vezes não é um verdadeiro conforto quando o tempo vier.
É por isso que é importante levá-la a sério. É algo que você
definitivamente não quer ignorar ou subestimar. Nós vamos ter que
passar por uma morte má (com dor e medo) pelo menos mais uma
vez. Se não sabe a verdade e tiver sorte, você morrerá numa
overdose de morfina no hospital. É a melhor maneira de ir, e mais e
mais pessoas vão assim, o que é uma verdadeira bênção, mas sem a
verdade você voltará.
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Check-out: As pessoas que não sabem a verdade farão de tudo para
viver mais um pouco, mesmo se estiverem velhas e com uma doença
terminal. As pessoas espirituais não farão isso. Quando elas tiverem
a certeza que têm uma doença incurável ou que os seus corpos estão
muito velhos, doentes, ou danificados para viver uma vida de
qualidade por mais tempo, elas acabarão com tudo logo de uma vez
sem todas as porcarias.
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Melhor maneira de morrer: Ninguém irá cometer suicídio
intencionalmente, mas começará a se usar mais e mais doses de
heroína e outras drogas até que acidentalmente tenha-se uma
overdose e morra. Eles próprios administrarão as drogas se puderem.
Quando o tempo certo de fazer o check-out vier, as pessoas
anunciarão a todos os seus entes queridos que estão a fazer o checkout e que embrulharão a sua vida atual. Depois eles essencialmente
começarão uma festa que durará o tempo que levar para morrerem.
Pode durar meses. As pessoas que eles amam vêm e vão, as últimas
palavras serão ditas, etc.
A intenção deles não será morrer; será de usar drogas suficientes
para tirar qualquer dor ou desconforto, para que a vida seja ótima até
que a quantidade suficiente de drogas precisas os mate. É a melhor
maneira de ir, e será a maneira como a maioria das pessoas fará o
check-out no futuro, se elas forem sortudas o suficiente de ter a
escolha de como irão morrer.
Apenas as pessoas que não sabem a verdade e a vida continuarão a
arrastar a vida num corpo que está no seu fim do seu ciclo de vida.
Uma pessoa espiritual sabe para onde vai quando morrer, por isso ela
estará ansiosa de ter um corpo novo, saudável, jovem e de viver no
céu.
O problema é que você nem sempre pode controlar onde,
quando, e como morre.
Sangue e entranhas: Muitas pessoas também morrem de uma
maneira muito má, por isso você tem de estar preparado para morrer
da pior maneira possível.
Os filmes estão sempre a mostrar as pessoas a serem mortas de
maneiras más. Apenas coloque-se na posição da vítima, e tente
realmente entender como seria. Pode acontecer a si. As pessoas
morrem assim o tempo todo, a cada poucos minutos.
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Pergunte-se honestamente se está pronto para ela. Se não está,
continue a estudar a verdade até que esteja. Você pode e precisa de
estar pronto para qualquer possível morte. Você pode estar com
medo, mas não quer estar surpreso ou despreparado.
Prepare-se para ser morto por uma bala, faca, bastão, outra arma
qualquer, ou de se afogar, ser queimado até à morte, sangrar até à
morte, eletrocussão, uma queda alta, esmagado, acidente de carro,
sufocação, ataque cardíaco, cancro, veneno, infeções, etc. Essas são
algumas maneiras comuns como as pessoas são mortas. Existem
muitas outras maneiras únicas, por isso você tem de estar pronto
para qualquer coisa. Todas elas são diferentes.
A maioria das pessoas agora está a morrer num hospital de velhice,
mas isso não é a norma. É na verdade muito raro, e se as pessoas
não virem a verdade em breve, isso mudará muito em breve. Nós
voltaremos à verdadeira norma, que é a morte violenta, como por
exemplo na boca de um predador, por isso você precisa de estar
pronto para morrer da pior maneira.
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É por isso que ver os chamados filmes slasher é na verdade bom
para alguém que sabe a verdade; ajuda-o a preparar para o que pode
acontecer a si no futuro próximo. A razão pelo qual esses filmes são
assustadores é porque eles podem acontecer mesmo. Veja o filme,
The Devil’s Rejects. Pergunte-se, e se você fosse as vítimas?
Você tem que estar pronto para morrer da pior maneira possível
para viver da melhor maneira possível. Você não o pode fingir.
Você tem que estar verdadeiramente pronto.
Enganar a morte: O herói no filme sempre escapa da situação má,
mas na vida real, você fica numa situação muito má e não consegue
escapar dela.
As pessoas sempre se relacionam com o herói, pois pensam que elas
próprias sempre enganarão a morte, mas é melhor imaginar que você
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é o tipo/cara que morre, pois é mais realista. Existem maneiras de
morrer muito violentas, dolorosas e aterrorizantes, e você tem que
estar pronto para a pior maneira possível para realmente viver
plenamente.
Viver num estado de negação faz parte da natureza humana, mas
não serve a verdade.
Surpreso: Se estiver surpreso, significa que você não sabe a
verdade primordial, e não está pronto para ir. Se não estiver surpreso,
você está pronto, e ela passará rápido, e irá para o céu e nunca terá
de passar por uma morte má de novo.
Será o fim de milhões de mortes más que teve que enfrentar para
estar onde está agora. É muito importante estar pronto a fim de ir
para o melhor lugar onde pode ir. Também torna-o livre na vida em
que está a viver agora.
Você não está livre até que esteja literalmente pronto para
qualquer coisa que seja possível.
Medo primitivo: Os filmes sempre têm uma parte onde alguém está
a ser perseguido por um monstro ou assassino, e eles estão a correr
pela sua vida. Isso assusta-lhe muito, pois coloca-o em contacto com
os seus medos primitivos. Conforme nós fomos evoluindo pela
dimensão animal, nós fomos perseguidos e comidos por predadores.
Você na verdade esteve nessa situação milhões de vezes no
passado. A não ser que queira estar nessa situação de novo, você
tem que aprender a verdade primordial, pois apenas ela o libertará da
dimensão animal para sempre. Faça a sua lição de casa neste
assunto. Você não tem nada a perder e tem tudo a ganhar. Nada é
mais sério, e nada é mais importante.
Viva o máximo até que o pior aconteça. Saber o que lhe espera deve
ajudá-lo a viver cada momento completamente até que a morte
chegue. Viva até morrer.
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Você nasce sozinho e morre sozinho, por isso você tem que enfrentar
a morte e lidar com ela sozinho. É a coisa que mais ninguém pode
fazer por si. Jesus não o pode salvar. As palavras dele podem
mostrar o caminho, mas você pode e tem que usá-las para salvar a si
mesmo.
Você morre por si mesmo, por isso tem que transcender a morte
por si mesmo.
Os filmes e a TV podem mostrar-lhe como a vida no mundo animal
pode ser bruta e selvagem. Isso ajuda a motivá-lo a sair da dimensão
animal. A verdade é o caminho para fora.
165
Basil King disse, "Seja corajoso e forças poderosas virão em seu
auxílio."
Isso não significa que essas forças o salvarão fisicamente, mas elas o
salvarão espiritualmente.
Ser corajoso causou a morte de mais pessoas do que qualquer outra
coisa. Logo, você tem que ter cuidado com o que ser corajoso e
quando.
Um pouco de medo é bom. É o que mais pode ajudar-lhe a ficar
vivo.
Quanto mais tempo puder evitar a morte, mais preparado pode estar,
por isso não tome nenhum risco desnecessário. Viva um estilo de
vida saudável, e mais importante, viva no presente para tirar mais
vida de cada momento.
O certo prospecto da morte deve adoçar cada vida com uma
preciosa e perfumada gota de leveza. Friedrich Nietzsche
Experiências quase-mortes: Por que é que todos que tiveram uma
experiência quase-morte dizem a mesma coisa? Eles sempre dizem
que elas os fizeram apreciar mais a vida, que eles agora vivem mais
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no momento, mais no presente. É isso que podemos aprender das
pessoas que tiveram experiências quase-mortes, não o que acontece
depois da morte.
A morte é o pior que pode acontecer, e você tem que passar por ela
de vez em quando. É uma pequena experiência comparada à vida
que você recebe, mas vale a pena. Se você sabe a verdade e a vida,
você entende-a e aceita-a, mas nunca gostará dela.
Viver mais num dia: Um ser espiritual viverá mais num só dia do que
alguém vive em anos na mente.
A Bíblia diz, "Um dia com Deus é como mil anos no mundo."
Em outras palavras, o tempo fica mais lento, e você retira mais de um
dia. O tempo, na verdade, para completamente da sua perspectiva
espiritual quando acordar.
As pessoas põem todo o seu esforço em aprender como
sobreviver, quando elas deveriam aprender como viver e morrer,
porque tudo o resto irá fracassar.
Apenas lembre-se, a morte não pode ser evitada por muito tempo,
mesmo se tiver cuidado. Você tem que estar o mais preparado que
pode estar para morrer, pois pode acontecer a qualquer minuto.
Perceba o quão despreparado você está; perceba a realidade de
morrer e o que terá de enfrentar, e será o começo de uma gloriosa
busca pela verdade e a vida.
A morte não é um assunto agradável. É a pior coisa que existe, e
ninguém quer falar ou pensar sobre ela, mas é a verdade, e encarar a
verdade dela é a única maneira de superá-la. Como Jesus disse, é a
verdade que o liberta.
O verdadeiro conhecimento da morte leva ao verdadeiro
conhecimento da vida.
Vencer: Sempre que Jesus refere-se a "vencer," ele está a falar de
vencer a sua própria mente e a mente do resto da humanidade.
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Segurança: Quando você vencer a mente, você vence a morte, pois
a morte não existe espiritualmente. A verdade e a vida são a única
segurança verdadeira.
A verdade = vida, as enganações da mente = morte. É assim tão
simples.
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Espero que lhe tenha assustado, pois como diz na Bíblia, medo de
Deus (vida) é o começo da sabedoria. Tenha medo; muito medo.
Espero que você esteja assustado o tanto quanto você precisa de
estar. Você precisa de estar assustado o suficiente para fazer algo
sobre isso. O medo é um motivador muito bom; é o motivador que
alimenta toda a evolução, incluindo a nossa.
A Bíblia diz, alguns serão salvos pelo amor, e alguns serão
salvos pelo medo.
Você não pode derrotar a morte, mas pode fazer com que ela não
derrote a si. Ela pode ser o maior passo para frente ou pode ser o
maior passo para trás, dependendo do que sabe.
Não tome este mundo por garantido; ele pode desaparecer de si
a qualquer momento.
Você provavelmente já se esqueceu da realidade da situação, por
isso imagine se o seu coração parasse agora mesmo. Acontece o
tempo todo; é o assassino número um e é como a maioria das
pessoas morre. Isso significa que é a maneira como provavelmente
morrerá. Eles chamam-no de insuficiência cardíaca. O seu coração
não precisa de uma razão para parar. Ele pode simplesmente parar.
Eles virão com a razão depois, mas isso não o ajuda. Naturalmente,
quanto mais velho fica, maior a chance de acontecer, mas acontece a
jovens também, até às crianças que estão em boa forma.
Cerca de duas pessoas morrem a cada segundo de uma maneira
ou outra. Pessoas como você.
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Falhas cardíacas, ataques cardíacos, coágulos sanguíneos e
acidentes acontecem a pessoas jovens também, por isso não pense
que não pode acontecer a si. Cada vez que comer, pode se
engasgar. Cada vez que entrar num carro, outro motorista o pode
matar, por isso não fique surpreso quando a morte chegar a si. Você
pode morrer hoje; milhares de pessoas como você vão.
Não acontece só aos outros; o oposto é verdade. Acontece a todos, e
o primeiro passo para a verdade primordial é aceitar a morte e o que
ela significa. A morte é a maior coisa que acontece na vida. É a coisa
mais importante que acontece.
A morte é a coisa mais certa na vida, e a maioria das pessoas
não está preparada para ela.
Se você tiver só um pouco de imaginação, ela deveria assustá-lo.
Você pode usar esse medo para entrar no presente; o medo se
tornará vida verdadeira e você estará em casa.
As pessoas que tomam por garantido que sobreviverão a noite são
tolas. Pense nisso; você tem que respirar enquanto está semiconsciente durante horas, todas as noites, e as pessoas apenas
tomam-no por garantido. É um milagre, e as pessoas precisam de ver
esta prenda incrível pelo que é para viver a vida ao máximo. Saber
que Deus tem de estar consigo a fazer de tudo para mantê-lo vivo
sem qualquer ajuda sua é um sentimento de muita segurança e amor
que ajuda-o a dormir que nem um bebé. Ninguém dorme sozinho,
caso contrário morreria. Algo tem que manter o seu coração a bater e
você a respirar, e não é você. Saber esta verdade ajuda-o a dormir
muito melhor.
A verdade e a vida (Jesus) ensinam-lhe como viver e como
morrer.
Como John Lennon disse, a morte é como sair de um carro e
entrar noutro, e é verdade, mas é o único carro que conhece até
que conheça o seu espírito.
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Melhores maneiras de morrer: Saber a verdade e a vida é a coisa
mais importante, mas quando você tem escolha, dar a sua vida para
salvar a vida de outra pessoa é a melhor maneira de morrer.
Exemplo: Morrer num fogo, ser queimado até à morte é uma das
piores maneiras de morrer, mas se acontecer enquanto você estiver a
tentar salvar outra pessoa, de ser queimada até à morte por exemplo,
é uma das melhores maneiras de morrer.
Se você morrer como Jesus morreu, pela verdade e a vida, é
absolutamente a melhor maneira de morrer. É por isso que é melhor
passar a sua vida a fazer tudo o que pode para espalhar a verdade.
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Limites do Conhecimento - Infinito (168-176)

Você precisa de saber tudo o que precisa de saber, e saber que é
tudo que pode saber, para saber tudo. É tão importante saber o
que você não pode saber como é importante saber a grande imagem
da vida. É assim, pois você desperdiçará tempo a tentar saber o que
é impossível saber, o que nem importa saber, em vez de viver no que
pode saber.
Existem coisas que podemos entender com a nossa mente e
coisas que não podemos.
Infinito: Algumas coisas são do além da mente, logo além do
entendimento. A mente tem que perceber que tem limitações. Todas
as coisas infinitas e intermináveis são além da mente, e a essência de
tudo é infinito e interminável. Exemplo: nós não conseguimos
compreender que o universo se expande para sempre, mas
conseguimos entender que tem que se expandir. É impossível o
universo parar de se expandir. Algo tem que continuar a expandir,
mesmo se for apenas espaço vazio. Isso nos diz que o infinito existe.
Nós podemos entender que o infinito existe sem entender o infinito. O
lugar mais fácil de ver o infinito é no espaço, mas o infinito é na
verdade a natureza de todas as coisas de uma maneira ou outra.
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A coisa magnífica é que tem que ser verdade. É uma verdade certa, e
é impossível compreender. É alucinante, mas é uma daquelas coisas
que traz magia ao conhecimento da verdade e da vida. É um exemplo
perfeito de saber o que não pode ser sabido.
Espaço interior: Também não existe fim do espaço interior. A
verdade é que tem que existir um número infinito de universos dentro
de cada átomo do seu corpo. Se pegar um pedaço de queijo e dividilo ao meio, e depois dividir a metade ao meio e assim por diante,
você poderia cortá-lo para sempre e sempre teria algo para cortar.
Você não pode fazer nada de algo; é impossível. A energia não pode
ser criada ou destruída, e toda a matéria é uma forma de energia. Se
pudesse transformar algo em nada, você estaria a destruir energia, o
que não é possível. É assim que você pode usar a lógica dedutiva
para saber algo que não podia ser sabido de outra forma.
Quando você está a queimar algo, você só está a transformá-lo em
calor, luz, cinza e fumaça; nada é perdido. A eletricidade que alimenta
a sua TV ou computador não é perdida. Você pode vê-la como água a
fluir pelo fio para o ecrã e a borrifar-se para fora da divisão em que
está e de volta para o ambiente. Nada é perdido; só muda de forma, a
mover num círculo ou ciclo.
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Quantas vezes já lhe disse que quando você tiver eliminado o
impossível, o que quer que permaneça, mesmo que improvável,
tem que ser a verdade? Sir Arthur Conan Doyle
Processo de eliminação: Às vezes é mais fácil saber o que algo não
é do que saber o que algo é. Para descobrir a natureza de algo que
não consegue entender, você pode usar o processo de eliminação.
Marie Curie usou este processo para descobrir o rádio (elemento
químico). Ela pegou o pedaço de terra onde ela sabia que o rádio
estava e retirou tudo o resto que ela sabia que estava lá. A única
coisa restante era o rádio.
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Você pode fazer a mesma coisa com a vida. Apenas retire tudo o que
sabe que não é verdade, e o que resta tem que conter a verdade.
Se você acredita em mitos, comece com eles. A verdade está em
muitos deles, e você pode frequentemente descobri-la pelo processo
de eliminação.
Extrapolação: Outro método de aprender a verdade sobre algo que
não pode ser conhecido de qualquer outra forma é usando a
extrapolação. Exemplo: nós não temos certeza se o sol nascerá de
manhã. Tudo o que podemos saber é que aconteceu no passado, e a
natureza fará o que fez no passado a não ser que algo ocorra para
mudar isso.
Nós podemos projetar ou extrapolar o que acontecerá no futuro, ou
pelo menos saber o que tem a melhor chance de acontecer no futuro.
Usando este método, nós podemos ter quase a certeza que o sol
nascerá de manhã. A terra continuará a girar, e o sol continuará a
brilhar por um pouco mais.
O universo conhecido: O universo conhecido tem cerca de treze
biliões de anos-luz e meio de tamanho para fora, e, no nível de
partículas subatómicas, para dentro. Isso é o que podemos ver e
entender usando os nossos intrumentos atuais e/ou matemática. É o
universo de Newton; ele explica perfeitamente. O trabalho de Einstein
era nas bordas, a borda do universo, e a borda do que as nossas
mentes podem entender e saber com certeza.
Um dos objetivos deste livro é dizer que todos podemos saber e
verificar a grande imagem da vida. Quando algo envolve o infinito ou
a imortalidade, eu digo o menos quanto possível. É um desperdício
de tempo, de vida, pensar sobre algo que não se pode saber. A forma
de saber o que não pode ser sabido é saber tudo o que pode ser
sabido. A borda(o limite) não é um lugar para abordar por muito
tempo, ou de se abordar frequentemente. Eu apenas abordo-a de
tempo a tempo, só para saber onde ela está, para saber os limites da
mente.

GlobalTruthProject.com

Tudo o que precisamos de saber: Nós não precisamos de saber
outra coisa além do universo conhecido, e nunca saberemos, pois só
podemos existir no universo conhecido. A vida só vive no universo
conhecido, e ela não seria possível em outro lugar qualquer. Como só
podemos estar conscientes da vida no universo conhecido, não
adianta tentar ir adiante e conhecer mais. Seria impossível, e seria
um desperdício de tempo e reservas. Tudo o que precisamos é um
entendimento completo do universo conhecido para ir para o céu.
Quando você sabe a verdade e a vida, você sabe tudo que precisa de
saber e que pode saber.
169
Big bang: A extrapolação pode mostrar-nos o verdadeiro passado. A
teoria do big bang de como o universo conhecido começou foi
descoberta usando a extrapolação invertida. Nós conseguimos ver
que o universo atual se está a expandir, por isso ele pode ser
rastreado até quando estava numa área pequena. Nós fizemos a
ocorrência do evento ao contrário.
Universo eterno: Os cientistas usam o conhecimento do big bang
para dizer que o universo tem um começo, que tudo começou em
dada altura, e que o universo não é eterno (não esteve sempre aqui).
Isso é um bom exemplo de como a mente só pode entender coisas
que tenham um começo e um fim. A verdade é que ele é eterno e
sempre esteve aqui de alguma forma.
Ele pode expandir-se e contrair-se mais e mais de novo, como um
coração a bater para sempre. Ele pode expandir-se até que encontre
outro universo em expansão, mas é eterno e infinito, pois qualquer
outra coisa seria impossível. O universo conhecido pode ter um
começo e um fim, mas o universo infinito não tem, não pode ter. Você
nunca pode transformar algo em nada; ele apenas se mexe.
A razão obedece-se, e a ignorância submete-se ao que quer que
lhe é ditado. Thomas Paine
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Lógica/razão: Eu usei a extrapolação e outros métodos para avaliar
o que é verdade e o que é falso, para avaliar o que está escrito neste
livro. Se você pensa que estou errado sobre algo, use os métodos
para verificar por si mesmo.
Uma das formas mais fáceis de ver se algo é verdade é que ela
nunca muda.
A prova de que o que digo no Presente é verdade é a maneira como
as coisas que estão escritas se encaixam e se suportam umas às
outras, e como eu nunca tive de corrigir qualquer coisa nestes livros
em vinte anos. Eu adicionei ou tirei coisas, e disse-as de maneiras
diferentes, mas nunca encontrei nada incorreto, como também
ninguém corrigiu ou adicionou qualquer coisa nos cinco anos em que
eles ficaram no topo do concurso. Isso lhe diz que eles são a
verdade. Existem muitas coisas que já foram ditas antes por outras
pessoas, mas existem centenas de coisas que nunca foram ditas
antes, novas revelações da verdade da vida. Seria de pensar que nos
cinco anos em que eles ficaram na Internet e no topo do concurso
alguém teria corrigido ou adicionado pelo menos uma coisa, mas não
o fizeram, e você pode verificar isso com o webmaster que tem
estado envolvido com o concurso todos os dias nos últimos cinco
anos.
Propósito supremo: Nós evoluímos uma mente racional com a
capacidade de pensar para um propósito supremo, e esse propósito é
usá-la para aprender a verdade fundamental da vida. Tem que ser
esse o propósito, pois nada mais realmente importa. Isso explica a
nossa vida.
Se saber a verdade da vida não é a coisa mais importante, então
o que é?
É o que nos separa dos outros animais. É a única coisa que pode
fazer a diferença. Não importa o que mais façamos, desde que
aprendamos a verdade primordial da vida. Nós temos que fazer a
única coisa que podemos fazer melhor que os outros animais para
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realizar a nossa posição evolucionária na vida e seguir em frente para
a próxima posição.
Nós podemos ter a certeza que acreditar em verdades falsas, como
mitos, não nos vai ajudar e provavelmente nos prejudicará. A verdade
é a única coisa que pode ajudar-nos.
A verdade primordial = felicidade, pois você sabe o que está a
acontecer sempre.
Escada para o céu: Nós podemos usar ferramentas de descobrir a
verdade para saber que somos imortais e um ser espiritual. Nós não
podemos entender a imortalidade, nem podemos estar diretamente
cientes da nossa natureza espiritual, mas podemos usar a lógica
dedutiva para entender como é impossível nós não sermos, por isso
nós temos que ser.
A vida lhe mostra a verdade, a verdade lhe mostra a vida.
A primeira verdade: Tudo começa com o facto de ser impossível
estar consciente de estar inconsciente. Isso nos diz que temos de ser
imortais, e isso leva a tudo o resto. É a primeira verdade, pois somos
nós; a única coisa sobre o qual podemos estar absolutamente certos
é a nossa própria consciência. Nós nem podemos ter a certeza se
qualquer outra pessoa está consciente. A única coisa que podemos
realmente dizer que conhecemos é a nossa própria consciência, mas
isso leva diretamente a todas as outras verdades, e a verdade leva à
vida.
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A verdade leva à vida, e a vida leva à verdade. Essa é uma das
razões pelo qual quando você encontrar a verdade e a vida você
nunca as perde.
Eu existi desde toda a eternidade, e eis que eu estou aqui, e eu
existirei até o fim dos tempos, pois o meu ser não tem fim. Khalil
Gibran
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O facto da nossa própria consciência leva diretamente ao
conhecimento de que somos seres espirituais imortais. Se adicionar a
evidência da nossa evolução e como a vida naturalmente progride,
você também pode ter a certeza que a reencarnação é verdade e que
evoluímos.
Uma coisa leva a outra. É como subir um degrau de cada vez. Você
só consegue ver o degrau em que está e o próximo degrau. Quando
você der esse passo (aprender a verdade), o próximo passo torna-se
visível ou é revelado a si, e assim você continua a subir as escadas
para o céu (verdade primordial), começando onde está agora.
Flocos de neve: O infinito não significa que exista outro mundo
exatamente como o nosso ou que muitas coisas sejam semelhantes.
O oposto é verdade. Existe uma quantidade infinita de coisas, e
nenhuma delas são parecidas. Tudo é como flocos de neve.
Fractais: Você pode ver isso com o que eles chamam de fractais ou
o conjunto de Mandelbrot (procure na net). Uma fórmula simples ou
um padrão pode repetir a si mesmo uma quantidade infinita de vezes
sem nunca resultar na mesma coisa.
A maioria das coisas podem ser muito semelhantes, mas nunca serão
exatamente o mesmo. É assim que Deus/vida funciona. A mesma
coisa é feita repetidamente (forças de equilíbrio), e ao fazê-la, com a
ajuda do inconsciente coletivo, são criadas as coisas mais
complicadas e diversas na natureza, incluindo nós.
Os fractais são a forma como podemos entender que o universo
físico se movimenta num equilíbrio perfeito, mas nunca é o
mesmo.
É verdadeiramente sempre novo.
Vontade de Deus: A força do equilíbrio se manifesta como toda a
energia (movimento/força) e toda a matéria (coisas físicas). O
equilíbrio faz tudo e é tudo. Olhe para a grande imagem, o inteiro, e
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sempre será capaz de ver a verdade primordial. Está por trás das
diferenças infinitas da vida. Você verá e saberá a vontade de Deus.
Tudo o que eu quero saber é como Deus pensa. Albert Einstein
Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade. Mateus 6:10
Uma vez que sabe a vontade de Deus, você sabe a natureza
fundamental de tudo e vê que a vida é perfeita e está em pilotoautomático. Você pode relaxar, pare de pensar, deixe a condução
para Deus, e apenas viva a vida no presente. A vontade de Deus se
torna a sua vontade.
A Bíblia diz, quem fizer a vontade de Deus permanecerá no céu
para sempre.
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Saber o futuro: Saber a vontade de Deus não significa que você
consiga prever o futuro. Ninguém pode conhecer o futuro. Ele não
pode ser conhecido. Você pode saber como será e as probabilidades
de algo acontecer, mas nunca pode saber o que acontecerá
exatamente.
Profecia: Existe uma quantidade infinita de variáveis e variações
possíveis. Toda a profecia é falsa. As pessoas estão apenas a
adivinhar, e às vezes elas têm sorte.
Pós-dição: A profecia que parece ser completamente precisa é
escrita depois do evento e tem uma data de antes do evento somente
para enganar as pessoas. É chamada de pós-dição, contrária à
predição. As outras tais profecias são escritas de uma maneira vaga
para que possa ler e imaginar muitas coisas a partir delas.
Depois existem coisas como a Bíblia prever o Estado de Israel. As
pessoas dizem que isso é prova de a Bíblia prever o futuro. O povo
Judeu quer e tem estado a trabalhar por uma terra em toda a sua
história. Era muito provável que conseguissem eventualmente. Os
Judeus escreveram a Bíblia e disseram nela que iam ter uma terra
GlobalTruthProject.com

antes de terem, pois ajudou-os a terem-na. Eles podem e disseram
que foi profetizado, e quando aconteceu, eles dizem que isso prova
que a profecia é verdadeira. Eles dizem que se isso aconteceu
mesmo, todas as outras coisas também irão acontecer.
Ninguém pode prever ou conhecer com certeza eventos futuros. A
única coisa que pode ter a certeza e a única coisa que você precisa
de saber é que será equilibrado.
As ocorrências neste domínio estão fora do alcance da predição
exata por causa da variedade de fatores em operação, e não por
causa de alguma falta de ordem na natureza. Albert Einstein
Você não tem que ser inteligente para saber a verdade primordial;
uma criança pode sabê-la. É essa a maravilha dela. O nascer e pôrdo-sol mostram-na. Na verdade, as tais pessoas inteligentes e
instruídas são as que têm mais problemas de ver a verdade.
Como Jesus disse: "Aquilo que está oculto aos sábios e
instruídos foi revelado às crianças (aos de mente-aberta)."
Tempo e espaço: Só existem em relação a um ser vivo e em relação
ao que está a acontecer no ambiente. Não existe grande e pequeno,
rápido ou lento, exceto em relação a eles próprios e às outras coisas
ao seu redor e visto da perspectiva de um ser vivo, de uma
consciência individual.
As pessoas pensam que não tem como viajar para outros mundos
que têm vida como o nosso; a distância é enorme. Isso pode ser
verdade para a vida física, mas não para a vida espiritual. Nós
podemos renascer em mundos dentro de nós sem ter que ir a
qualquer lugar.
Einstein provou que espaço, tempo, tamanho e distância são
relativos, e a verdade é que espiritualmente nós já estamos em todo o
lugar, tal como o espaço vazio está em todo o lugar. Nós só estamos
conscientes do ambiente dentro e ao redor do corpo vivo em que o
nosso espírito está atualmente focado, e nós estamos sempre
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focados num corpo vivo. Nós precisamos de sensos físicos para ver a
vida, e nós temos de estar num corpo físico para ter sensos físicos
para experienciar a vida. Você precisa de olhos para ver, ouvidos
para ouvir, etc.
Espaço, tempo, renascimento: Espaço, tempo, tamanho e
velocidade são relativos. Se você não tivesse pontos de referência,
você não seria capaz de saber nada sobre espaço, tempo, tamanho
ou velocidade. É assim, pois essas coisas só vivem em relação
(relativos) a objetos no ambiente. Sem essas referências, não haveria
como dizer quanto tempo está a passar, o tamanho do ambiente, ou o
quão rápido você está a mexer-se. Você entra neste estado depois de
morrer. Este estado permite a mente do inconsciente coletivo colocálo em qualquer lugar da realidade física. Para si parece que nenhum
tempo passou e que nenhum movimento ocorreu, mesmo se renascer
um bilião de anos depois e um bilião de anos-luz de distância de onde
você estava quando morreu.
O facto de que estamos espiritualmente em todo o lado significa que
podemos renascer instantaneamente em qualquer lugar do universo
infinito, em um tempo e lugar que corresponda ao nosso nível de
consciência, e onde nós precisamos de ir para manter as nossas
vidas equilibradas.
Num mundo com tantos humanos como a Terra, não existe a
necessidade de ir a outros mundo para equilibrar. A maioria dos
espíritos reencarnam e vivem todas as suas vidas aqui mesmo.
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O desconhecido: Nós não conseguimos entender como podemos
estar em todo o lado mais do que conseguimos entender o infinito. A
mente não consegue entender o que nada é tal como ela não
consegue entender o que algo é.
Existem muitas coisas que nós nunca entenderemos e que nunca
seremos capazes de entender. Nós não temos de entender o que
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qualquer coisa é para ir para o céu. Nós só temos de saber o que
tudo faz relacionado connosco, e agora nós sabemos.
Coisas como buracos negros, mecânica quântica, buracos de
minhoca, outras dimensões, teoria das supercordas, matéria e
energia escura, deformação do tempo, UFOs, e outros fenómenos
misteriosos podem ou não podem alguma vez ser entendidos, mas
não importa, pois sempre será uma manifestação do equilíbrio de
uma maneira ou outra.
Mesmo se alienígenas altamente avançados de outro planeta
aparecessem, não faria uma verdadeira diferença, pois eles vivem no
mesmo universo que nós e são controlados pela mesma força. A
verdade primordial é a mesma para tudo do universo.
UFO/OVNI: Se nós estivermos a ser visitados por vida de outros
mundos ou dimensões, eles teriam que ser muito mais evoluídos do
que nós. Estas formas de vida altamente avançadas do espaço
sideral, espaço interior, outras dimensões, sem dúvida sabem a
verdade e a vida, e estão à espera que nós a aprendamos e a
vivamos antes que eles façam contacto direto.
Eles provavelmente só estão à espera que nós nos tornemos seres
espirituais antes que eles façam a sua presença conhecida. A
tecnologia avançada deles provavelmente é dada a todas as formas
de vida que se erguem acima do nível animal, como um presente de
formatura. Eles nos mostrarão como parar de envelhecer, como curar
todas as doenças, etc.
Eles não nos podem dar esta tecnologia avançada antes que
mudemos, pois nós a usaríamos para matá-los e a nós próprios. Eles
não podem ajudar-nos a fazer a mudança, pois nós precisamos de
mudar a nós próprios.
Eles podem mostrar-nos o caminho e provavelmente foram os anjos
que apareceram aos profetas do passado. Eles podem ser
responsáveis pela hipnose em massa que escondeu a verdade até
agora e que escondeu a sua própria presença de nós. Eles podem
GlobalTruthProject.com

estar a usar-me para escrever este livro. Algo tem estado a usar-me e
podem ser eles.
As pessoas estão à espera que alguém venha salvá-las, seja um
messias ou um ET, e a verdade é que, nós temos de salvar a nós
próprios. É da única maneira que pode funcionar.
A Bíblia diz que Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmos. É
disto que a Bíblia estava a falar. Algumas coisas nós temos que fazer
por nós próprios, e tornarmos seres espirituais é uma delas, é a mais
importante, a única coisa que importa.
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Ir atrás das nossas caudas: A mente perseguiria as coisas que não
entende para sempre. No universo físico, toda a solução cria outro
problema, toda a resposta levanta outra questão. Isso levará a mente
a correr em círculos para sempre, se nós a deixarmos. É exatamente
isso que o diabo/mente quer que façamos.
A coisa que precisamos entender é que não precisamos entender
tudo, não podemos entender tudo. Só temos que entender o que
podemos entender, nada mais e nada menos. Só temos que entender
a natureza fundamental de tudo, e a entendemos se entendermos a
força do equilíbrio, as nossas mentes e o inconsciente coletivo.
Quando você entende a natureza simples da vida, você sabe a
verdade primordial. É por isso que Jesus disse que bebés ou crianças
conseguiam entendê-la.
O núcleo de computadores complicados usa os simples opostos
(ligado/desligado) como o resto da vida. É uma manifestação dos
opostos chamada de código binário. Tudo no universo é baseado na
dança positiva e negativa da vida, pois é a vida.
A ciência na grande imagem: Os cientistas estão ocupados a
trabalhar em alguma parte da vida, mas nós precisamos deles para
ajudar a definir a grande imagem. Se os cientistas mais talentosos se
focassem na grande imagem por apenas alguns meses, nós teríamos
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ela terminada. Depois eles podiam voltar para as partes, sabendo o
inteiro da parte em que estão a trabalhar. As religiões precisam de
mais entrada científica. A ciência e a religião precisam de se juntar no
projeto da grande imagem. Nós precisamos das nossas melhores
mentes a trabalhar na grande imagem.
Este livro explica tudo, mas pode sempre ser explicado de forma
melhor. Quantas mais pessoas o explicam, mais formas melhores de
o explicar existem.
A ciência não é uma organização; é um método de testar e
retestar uma teoria vezes o suficiente para estabelecê-la como
verdade.
As pessoas pensam que se você entende como a vida funciona isso
tirará a magia dela. O oposto é verdade. Você começa a ver a
verdadeira magia da vida.
Um adulto ainda verá o mistério da vida com a admiração de uma
criança.
Na medida em que vamos adquirindo mais conhecimento, as
coisas não se tornam mais compreensíveis, mas sim mais
misteriosas. Albert Schweitzer
A coisa mais bela que podemos experienciar é o misterioso.
Albert Einstein
Objetivo/subjetivo: A ciência lida com o objetivo, a verdade da
mente. A religião lida com o subjetivo, as coisas que não podem ser
entendidas pela mente. As pessoas pensam que elas não são
compatíveis. Não só elas são compatíveis, como elas são ambas
essenciais para aprender e viver na verdade primordial.
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A Ciência pergunta "como." A Religião pergunta "por quê."
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Você tem que fazer dos dois um com o objetivo e subjetivo, com a
ciência e a religião, a fim de ver a imagem completa. O objetivo é as
palavras numa música, o subjetivo é a música. As palavras são da
mente; a música é do espírito. Você tem que ser um cientista e um
místico para saber a verdade primordial.
Os melhores cientistas eram místicos. Newton e Einstein eram
místicos.
Einstein disse que quanto mais aprendemos, mais misterioso o
universo fica. Newton era um religioso devoto que passava mais
tempo a tentar entender a Bíblia do que o mundo físico. Ambos
sabiam que a ciência por si só nunca seria capaz de explicar tudo.
Neste livro, eu cito Einstein mais do que qualquer outra pessoa,
exceto Jesus.
Jesus disse, "Se de dois fizerdes um, então vos fareis Filhos do
Homem."
Objetivo/subjetivo, ciência/religião, físico/espiritual,
homem/Deus, são os dois que tem de fazer um para saber e viver
na verdade/vida.
A ciência sem religião é manca; a religião sem a ciência é cega.
Albert Einstein
Tudo faz sentido: Só porque nem tudo pode ser entendido pela
mente, não significa que tudo não pode fazer sentido. Pode, mas não
pode fazer sentido usando apenas a ciência. Você tem que colocar o
objetivo e o subjetivo juntos, o finito e o infinito para tudo fazer
sentido.
Nem tudo o que pode ser contado conta, e nem tudo que conta
pode ser contado. Albert Einstein
A ciência tem os seus limites, e eles são encontrados nas bordas do
universo. Se você for para "fora," você encontra o infinito, que não faz
sentido para a mente. Se for para "dentro," você encontra a mecânica
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quântica, que também não faz sentido da perspectiva da mente. Isso
nos diz que o que não faz sentido faz sentido. Você não tem que
entender algo com a sua mente para ele fazer sentido ou ser verdade.
O facto é que não faria sentido se pudéssemos entender tudo com a
mente.
Você pode saber que algo é verdade sem ser capaz de entendêlo.
O infinito é um bom exemplo disso. Nós sabemos que ele tem de ser
verdade, mas nós nunca o entenderemos. A mente só pode entender
coisas com limites; ela vive apenas nesse mundo. O nosso espírito
vive no mundo dos limites e num outro mundo que nunca
entenderemos, pois é infinito e eterno.
Não faz sentido faz sentido.
O facto de que o que não faz sentido faz sentido é a chave para a
liberdade dos intelectuais, cientistas e outros que acreditam
fortemente na mente. Algumas coisas não são possíveis de entender,
e nunca serão, e isso pode ser entendido, por isso tudo pode ser
entendido. Você só tem que entender que algumas coisas são
impossíveis de entender e que não é suposto entendê-las, e isso faz
sentido.
Existe uma diferença entre as coisas nas bordas da nossa realidade
que não fazem sentido e de absurdos.
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A maior parte do que as pessoas acreditam ser a verdade nas
religiões tradicionais é absurdo.
Exemplo: a história de Ló. Ele deu as suas filhas virgens para uma
multidão violar/estuprar para mostrar as suas boas maneiras, e para
fazer a multidão parar de bater na sua porta. Ele também teve sexo
com as suas filhas, e a Bíblia diz que ele foi um dos homens mais
honrados que já viveu. A maioria das coisas na Bíblia não faz sentido,
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mas são as coisas na Bíblia que fazem sentido que serão a chave
para escapar da mente para muitos.
Deus/vida sempre será um mistério. Nós podemos saber o que
Deus/vida faz, mas nós nunca saberemos o que ele realmente é ou o
que qualquer coisa é. Nós não sabemos o que a gravidade ou outra
coisa qualquer realmente é, e nunca saberemos. Tudo o que
podemos dizer é que tudo físico é uma forma de energia a mover-se
em equilíbrio, e é só isso. Não importa, pois nós só temos que saber
a verdade (equilíbrio) e experienciar a vida completamente. O mistério
do que a vida realmente é só torna a vida ainda mais maravilhosa e
interessante.
A imortalidade e o infinito começam os dois com "I" (Eu em
inglês). Eles são coisas que você pode conhecer que são além da
mente. Saber essas duas coisas leva ao outro "I" (O Eu), o terceiro "I"
na trindade das coisas que não podem ser conhecidas pela mente.
A Bíblia diz, você saberá o que não pode ser sabido.
Isso significa que você saberá como a vida funciona, mas nunca o
que a vida é. Ela não pode ser sabida, pois é infinitamente profunda e
superficial ao mesmo tempo. Isso significa que mesmo se viver para
sempre com o conhecimento de como ela funciona, o que acontecerá
mesmo, você nunca saberá o que ela é. Você pode conhecê-la
melhor e melhor. Você pode sabê-la o melhor que pode e pode estar
com ela o tanto quanto pode, mas você nunca irá parar de procurar e
saber mais sobre o que não pode ser sabido. Ela o surpreende para
sempre; a vida é sempre nova.
Último passo: Tudo o que o conhecimento de como ela funciona faz
é libertá-lo para que possa começar a descobrir o que ela é. Quando
você já não tem mais que pensar no porquê das coisas acontecerem,
e quando sabe que tudo é perfeito o tempo todo, você pode
realmente começar a vivê-la completamente. Saber como ela
funciona é o primeiro passo, e quase nenhum ser humano deu esse
passo. É para isso que serve este livro e é por isso que precisamos
de dizer às pessoas para lerem-no. Nós precisamos que as pessoas
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dêem o primeiro passo. O próximo passo é viver a vida, e esse é o
último passo, pois ela nunca acaba. Você saberá o que não pode ser
sabido como diz a Bíblia, mas ela ainda é o que não pode ser sabido.
Não existe contradição aqui, apesar de as pessoas que não deram o
primeiro passo ainda pensarem que há. Na verdade não podia ser
mais claro.
A sabedoria impõe limites ao próprio conhecimento. Friedrich
Nietzsche
Tudo é mente: Pode ser dito que Deus é uma mente ou vontade que
se manifesta como a vida e o universo físico, tudo o que é real. O
nosso objetivo é conhecer esta mente completamente, saber o que
ela faz e por que é que ela o faz; conhecê-la tão bem que nos
tornamos parte dela, nos tornamos ela. A vontade de Deus se torna a
nossa vontade; a mente de Deus a nossa mente. Nós nos tornamos a
mão de Deus e fazemos a vontade de Deus.
Também temos que saber que existe uma perversão da mente de
Deus, a mente animal, ou a mente da besta, o que as religiões
chamam de diabo. Está dentro de nós e deve ser vencida antes que
possamos ver e conhecer Deus.
A mente de Deus ou do inconsciente coletivo divino é composta de
toda a vida consciente, exceto da mente animal. O universo físico é
uma manifestação da vontade de todas as formas de vida
completamente evoluídas, mais a vontade da humanidade e de
animais inferiores da Terra.
Isto é o mais próximo que pode estar de entender o que tudo é.
A mente de Deus cria toda a verdade e a vida. Toda a realidade física
é a mente de Deus em ação, manifestando-se a si mesma. Haveria
apenas nada, um vácuo vazio, se não fosse a mente. Tornar uno com
a mente é tornar uno com Deus e evoluir além da mente animal. A
dimensão animal em que estamos agora também é uma mente, uma
mente a competir com a mente de Deus pelas nossas almas. As
primeiras linhas da Bíblia descrevem como a mente de Deus se
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transforma do vácuo sem forma para o universo em que vivemos, e
como ele era perfeito. Depois Génesis descreve como este mundo foi
corrupto pela mente da besta que estivemos a tentar vencer desde lá.
Se você sabe como interpretá-lo, o novo testamento diz-nos como
vencer a mente animal.
Como a Bíblia diz, quem fizer a vontade de Deus permanecerá no
céu para sempre.
A vontade de Deus é primeiro saber o que a vontade é, aprender a
verdade da vida, depois ensinar os outros a verdade. Você se torna
um profeta. Esse é o próximo e último passo da evolução humana.
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A Verdade sobre Deus (177-178)

A única coisa que pode ser chamada de Deus é a natureza, a
verdade, a vida, o amor, o presente, o agora, a força, a energia, tudo
e nada. Deus é a força do equilíbrio que cria e controla o universo
infinito, a força que nos dá vida e tudo nela. Isso a explica em
palavras, mas não se compara nem de perto a experienciar o que
realmente é. Algumas coisas, a maioria das coisas reais, você só
pode conhecer por experiência.
O que Deus não faz: Nós podemos saber e sabemos que Deus não
fica zangado, não observa nem julga-nos, não recompensa ou
castiga-nos, nem se parece ou age que nem um ser humano. Deus
não fala com as pessoas, não responde a preces, não pensa nem
planeja coisas. Deus não é como um rei sentado num trono. Deus
não é o que o mito diz que Deus é.
Alfa/ómega: Deus não é uma forma de vida separada. Deus é todas
as formas de vida. Deus é a própria vida e a força do equilíbrio que a
controla. A Bíblia diz a mesma coisa. Ela diz, "Deus é o alfa e o
ómega, o começo e o fim, aquilo que foi, aquilo que é, e aquilo que
será, o omnisciente." Não pode ser dito de melhor forma.
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O que Deus faz: Eu sou o que sou. Agora nós sabemos onde Deus
está (em todo o lado), como Deus se parece (com tudo), o que Deus
faz (tudo), e como estar com Deus (vencer as nossas mentes
animais). Tudo exceto o nosso falso eu-mental é Deus, e Deus
também é isso de uma maneira indireta. Quando você ama o seu
inimigo, que é o que a Bíblia diz para fazer, você ama a mente
animal. Lembre-se, amar significa prestar atenção. Você precisa de
prestar atenção à mente animal para vencê-la. Você tem que vê-la
pelo que é para já não ser capaz de suportá-la, e tem que fazer o que
tem de fazer (aprender e espalhar a verdade e a vida) para vencê-la.
Relação divina: Deus só está na forma humana quando nós
deixamos Deus manifestar-se através de nós. Nós representamos
Deus e a mente. Deus pode viver por nós e nós podemos viver por
Deus. Deus dá-nos a vida e nós damos a Deus um corpo físico. É
verdadeiramente uma combinação do céu. A verdade faz que Deus
se torne carne através de nós.
Jesus disse, "Ele permanecerá em vós e viverá em vós."
Reis: Por que é que as pessoas assumem que um Deus seria e
gostaria das mesmas coisas que um vaidoso, egocêntrico, inseguro e
egoísta rei da Terra gostaria? Quando a Bíblia foi escrita, os reis eram
os mais poderosos, por isso, naturalmente, eles concluíram que Deus
devia ser como um rei ainda mais poderoso. Eles pensaram que se
um rei gosta de ser louvado e elogiado, um Deus também gostaria.
Não posso acreditar num Deus que quer ser louvado o tempo
todo. Friedrich Nietzsche.
As pessoas arrastam a ignorância do passado para o presente, o que
as torna ainda mais ignorantes do que as pessoas do passado. Eu
consigo entender por que é que as pessoas primitivas e ignorantes do
passado acreditariam e fariam as coisas que fizeram, mas por que é
que as pessoas modernas ainda fazem a mesma coisa? Os reis
foram as piores pessoas que já viveram; eles eram os assassinos
absolutos. É insano acreditar que Deus é como eles. Quem é que iria
querer passar a eternidade com um ser como esse?
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Queimar as pessoas: Muitas religiões dizem que o inferno é um
lugar onde Deus envia as pessoas para serem queimadas para
sempre. Eu não iria querer estar com uma pessoa que queima um
gato, quanto mais estar com alguém que queima milhões de pessoas
para sempre. Nenhuma pessoa decente iria querer. Mesmo as
pessoas que pensam que o inferno é apenas uma metáfora e que o
inferno é apenas um lugar onde você irá sofrer para sempre não são
melhores. Ninguém deve sofrer de qualquer modo, quanto mais para
sempre. Um Deus todo-poderoso e amoroso não deixaria ninguém
sofrer.
De acordo com a Bíblia e a religião, noventa e nove por cento das
criaturas que Deus criou vão para o inferno. Apenas alguns padres e
pregadores vão estar no céu. Por que é que um Deus todo-poderoso
de amor faria isso? Ele não faria, por isso a Bíblia, ou o modo como
ela foi interpretada, não é verdade.
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Todas as religiões são verdadeiras de uma forma ou outra. São
verdadeiras quando entendidas metaforicamente. Mas quando
ficam presas em suas próprias metáforas, interpretando-as como
factos, aí você fica em apuros. Joseph Campbell
Tempo de parar: A Bíblia retrata Deus como um velho barbudo que
age como um pai severo ou um rei num trono, pois Jesus e outros
usaram a metáfora do pai para Deus e a metáfora do reino para o
céu. Uma metáfora não é destinada a ser uma verdade literal, mas as
pessoas, no passado e no presente, estão a dizer que elas são a
verdade literal. É tempo de as pessoas pararem de fazê-lo. Isso
distorce a verdade e ilude.
Jesus disse, “Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas!
Porque fechais aos homens o reino dos céus; pois nem vós
entrais, nem aos que entrariam permitis entrar."
A Bíblia retrata Deus como tudo (alfa/ómega), e como um velho no
céu. É só uma das muitas, muitas, muitas contradições da Bíblia.
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Mesmo com todas as contradições, muitas pessoas insistem que é a
verdade literal. Se alguém merece ser queimado para sempre são as
pessoas que dizem que acreditam que os mitos são a verdade. Elas
não têm nenhuma consideração pela verdade, e elas fazem com que
seja tão difícil de a verdadeira verdade de ser conhecida.
No cristianismo, nem a moral nem a religião entram em contacto
com a realidade em qualquer ponto. Friedrich Nietzsche.
A olhar por nós: Todo o conceito de um homem/Deus no céu é
muito egoísta. Apenas uma forma de vida muito convencida (a
humanidade) pensaria que outra forma de vida devotaria a sua vida à
vida dela. A verdade é que ninguém está a observá-lo, e você não iria
querer que fosse assim de qualquer jeito.
A verdade é que ninguém realmente quer que os mitos sejam
verdade.
Todos querem um pouco de privacidade. As pessoas que dizem "Eu
consigo sentir Deus a olhar por mim" dão-me arrepios. Isso significa
que o Deus que eles têm em mente observa-os na casa de banho /
banheiro e observa-os quando eles estão a ter relações sexuais.
Essas mesmas pessoas pensam a mesma coisa sobre os seus entes
queridos que faleceram. Eu espero que a minha mãe e avó não me
estejam a observar. Eu sei que elas estão a viver a sua própria vida
nova.
Você iria realmente querer que eles passassem a vida deles a
observá-lo?
As pessoas realmente não pensam nas coisas que dizem. Ninguém
iria querer alguém a vê-las o tempo todo, especialmente um velho
que só julga ou um parente. O único momento em que eles gostariam
é quando eles estão com problemas. A maioria das pessoas não vê
esta verdade óbvia. O facto de eles não verem mostra como as
pessoas estão adormecidas. É apenas um mito, graças a Deus.
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Crença/Fantasia vs Verdade/Realidade (179-190)

Religião evoluída: As religiões, como tudo o resto, evoluíram dos
primeiros mitos. Exemplo: A história de Adão e Eva no Jardim do
Éden veio de um mito Sumério que antecede a Bíblia hebraica por
cerca de mil anos. Ela veio da história de Gilgamesh. Essa história da
criação tem a cobra e muitos outros pontos chaves da história. É o
mesmo com a história do dilúvio e muitas outras. Uma das razões
pelo qual a verdade é encontrada em todas as religiões modernas é
porque muitas delas evoluíram das mesmas fontes.
Mitos: No passado, a verdade não podia ser conhecida. As pessoas
não conseguiam entender eventos como a morte e a vida após a
morte, por isso elas inventavam uma história para explicá-los. As
pessoas somente inventavam histórias e diziam aos outros que eram
a verdade.
Eles fizeram-no por muitas razões, como para dar a eles próprios
alguma importância num grupo, ou só para contar uma história mais
interessante. Outras pessoas passavam as histórias adiante de boa fé
acreditando que era a verdade ou a querer acreditar que era a
verdade.
Essas pessoas bem-intencionadas são as mais responsáveis por
todas as religiões do mundo. As pessoas que passavam as histórias
adiante mudavam-nas, embelezando-as conforme o faziam. Se elas
não se lembravam da história exatamente, quando a recontavam,
elas preenchiam as partes que não se conseguiam lembrar com o
que pensavam que tinham ouvido. As histórias mudam conforme vão
sendo passadas por palavras de uma pessoa para a outra. Ao longo
do tempo, elas podem mudar completamente. Não leva muito tempo
para isso acontecer.
Mesmo os eventos recentes da história estado-unidense foram
transformados em mitos. Nós já ouvimos os mitos de pistoleiros como
Billy the Kid ou de soldados como Custer. As suas histórias
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verdadeiras estão a começar a ser contadas. A verdadeira história
quase nunca é contada.
As pessoas adoram um bom conto de fadas, especialmente se
tiver muita coisa supernatural e se viver feliz para sempre no final. É
por isso que existem tantos deles com temas supernaturais. Um todopoderoso Deus que falava com algumas pessoas escolhidas e fazia
milagres dava uma boa história, e fazia o contador da história parecer
especial. Se eles dissessem que Deus falou com eles, eles teriam
poder sobre os outros.
Na maior parte da história da humanidade, as histórias eram a única
coisa que as pessoas podiam fazer para divertirem-se. Era a única
maneira como as pessoas se comunicavam até recentemente.
Quanto mais supernatural era uma história, mais popular ela era, e
mais seria repetida e passada adiante. Quando as coisas que os
profetas disseram foram escritas, a verdade nelas já estava distorcida
para além de reconhecimento.
Licença dramática: No negócio dos filmes, eles chamam-no de
"licença dramática." As pessoas do passado faziam mudanças numa
história para torná-la mais dramática e interessante. É como as
histórias de Jesus fazer milagres impossíveis começaram.
A história de Jesus era muito menos dramática na primeira vez que
foi contada. Os contadores da história perceberam que precisavam de
apimentá-la para mantê-la viva. Ela tinha de conseguir competir com
as outras histórias a serem contadas à volta da fogueira.
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Star Wars (Guerra das Estrelas): Acreditar que um mito é a verdade
é como pessoas modernas acreditarem que o filme Star Wars foi
mesmo verdade. O filme, como todos os bons mitos, tem a verdadeira
verdade contida numa história que não é verdade.
George Lucas criou um mito atualizado, mais completo e mais preciso
na forma de um filme moderno. Ele tem a força, o equilíbrio, a vida vs
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mente (bem/mal), a tentação, a queda em desgraça, as redenções,
etc. Ele tem muito da verdadeira verdade embrulhada numa história
de ficção romântica e de ação-aventura. O mito Star Wars é chamado
a jornada do herói. Existem muitas versões, e nenhuma é literalmente
verdade.
A verdadeira jornada do herói: É importante entender que a jornada
do herói é só sobre aprender a verdade da vida, ir da ignorância para
a sabedoria. A verdade é que você pode fazê-lo sem todo o sangue,
entranhas e correr despropositado. A maioria das pessoas está a
perder o essencial.
O verdadeiro herói faz o oposto do que está nos mitos e apenas
aprende a verdade sem todo o drama e violência. A jornada é uma
busca interior pela verdade primordial.
As pessoas que vêem Star Wars não pensam que ele é verdade.
Ainda não é antigo o suficiente, e é futurístico. Apenas os mitos que
têm lugar no passado distante podem se transformar numa religião. A
maioria das pessoas está a perder a verdade contida na história do
Star Wars e só estão a ver a parte da fantasia, tal como fazem com a
religião.
O Mágico de Oz: É a versão feminina da jornada do herói. Existem
muitos filmes que têm a verdade não vista escondida neles. "O
Mágico de Oz" é sobre viver num mundo de fantasia fantástico criado
pela mente e eventualmente perceber que não existe lugar como
casa (realidade).
Existem tantas coisas escondidas nesse filme que eu podia escrever
um livro inteiro sobre isso. Eu vou lhe dar algumas coisas que a
maioria das pessoas não nota. Quando eles saíram do bosque
perigoso e conseguiram ver Oz pela primeira vez, eles pensavam que
tinham conseguido, mas não tinham; a bruxa do oeste parou-os na
sua caminhada. A bruxa malvada colocou-os para dormir, não foi?
Por que é que ela não os matou ou prendeu-os? Por que é que ela os
colocaria para dormir? A maioria das pessoas não vê o quão
incomum isso é. É exatamente o que o diabo/mente fez para impedir
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a nossa salvação. Para fazê-lo, ela usou papoilas. Por que é que ela
usaria papoilas para pôr alguém a dormir? A boa bruxa usou neve
para acordá-los. Por que é que a neve iria acordá-lo? A morfina e
heroína são feitas de papoila e o colocarão para dormir. A palavra
narcótico significa dormir. A cocaína acorda-o, e é conhecida como
neve. Será que eles estavam a falar de drogas pesadas num filme
para crianças? Que mais?
Quando eles acordam, eles começam a correr para a Cidade das
Esmeraldas (céu), e a música ao mesmo tempo diz: "Você está fora
do bosque (dimensão animal) e agora na luz." (“You’re out of the
woods and into the light.”)
A mensagem é, viver num estado sonâmbulo o impedirá de chegar a
Deus (o todo-poderoso Oz) e acordar tornará possível chegar lá. É
uma metáfora; as drogas vão pará-lo na sua caminhada justo antes
que chegue lá. Existem muitas coisas que o colocam para dormir
além das drogas, como amor carnal, perseguições intelectuais,
perseguir dinheiro, etc. Quando o filme foi feito, eles pensavam que a
cocaína era uma coisa boa; nós agora sabemos que é tão má quanto
a heroína. É um sinal, porque drogas não deviam estar num filme
para crianças, e todas as coisas fora de lugar mostram-lhe algo.
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A jornada do herói é sobre estar adormecido e despertar para
vida verdadeira.
A música "Over the Rainbow" (Além do arco-íris) está a dizer para
deixar os seus sonhos, pois independentemente de como
maravilhosos e excitantes são, eles não são reais. É o oposto do que
toda a gente pensa que ele é sobre. Não existe lugar como casa,
sendo casa estar completamente acordado no presente. A história é
na verdade sobre alguém que está inconsciente e sonha um lindo e
selvagem sonho e depois acorda. O espantalho, o leão e o homem de
lata são metáforas para o conhecimento, coragem e o amor que você
precisa para fazer a transição para um ser espiritual. Dorothy
representa a vida no processo de acordar, e o caminho para o céu é a
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estrada de tijolos amarelos.
O mágico/feiticeiro acaba por ser uma fraude, um Deus falso, tal
como o Deus da religião é, mas depois que ela faz o que tem de fazer
e mata a bruxa, destrói o mal na sua vida, ela percebe a verdade. O
feiticeiro na verdade sabia mesmo a verdade. Ele diz-lhes que eles já
têm o que procuram, mas só não o sabem. Depois que eles sabem a
verdade, eles conseguem tudo pelo que vieram e que precisavam
para viverem felizes para sempre, pois eles já tinham tudo para
começar.
A história está a dizer-nos que nós já temos o que queremos e o que
precisamos, mas apenas não o sabemos agora. Nós já estamos em
casa, mas não o percebemos ainda. Está a dizer-nos a razão pelo
qual não o sabemos é porque estamos inconscientes e precisamos
de acordar.
No final do filme quando perguntam a Dorothy o que ela aprendeu,
ela diz, "Quando você for procurar os desejos do seu coração, não
procure além do seu próprio quintal." (“When you go looking for your
hearts desire, don’t look past your own back yard.”)
"Não existe lugar como casa."
Em outras palavras, não há lugar como o presente, não há lugar
como a vida real. Devia ser dito, "Não existe lugar além de casa (vida
real)," e você está sempre lá. A casa é onde o seu coração está, onde
Deus e o amor estão. É onde um ser espiritual está.
Por que é que a água mataria a bruxa malvada? Ela representava a
água da vida. A água é usada simbolicamente e literalmente para
acordar as pessoas. O batismo com água é suposto destruir o mal e
acordá-lo para a vida espiritual. É o mesmo ritual metafórico.
Ela saiu do mundo encantado de Oz para voltar a viver com os
pobres fazendeiros, mas ela o viu de uma nova maneira. Ding dong, a
bruxa malvada está morta.
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Onde é que estão o pai e a mãe dela? Ela vive com a sua tia e tio.
Por que é que ninguém menciona a bruxa do sul? Existem muitas
coisas que ninguém nota.
A faltar: As coisas que estão a faltar são mais importantes do que as
coisas que estão lá, mas você tem que saber as coisas que estão lá
para saber as coisas que estão a faltar. É o mesmo com os filmes, a
Bíblia, este livro e a própria vida.
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Star Wars e o Feiticeiro de Oz estão a contar a mesma história
que a Bíblia.
É a história da jornada humana da ignorância para a verdade e a
vida.
Um herói é alguém que deu a própria vida por algo maior do que
ele mesmo. Joseph Campbell
O filme da Walt Disney A Bela adormecida é sobre a mesma
história. Até tem a agulha que a põe a dormir. O título diz tudo. Além
desses, também tem a Branca de Neve com a maçã.
O inconsciente coletivo colocou a verdade em muitos filmes e
histórias, incluindo a própria Bíblia. Ela só está escondida pelas
nossas mentes diabólicas. Quando você sabe a verdade, você a vê
em todo o lado, especialmente na Bíblia e outros livros religiosos.
Outro filme clássico que tem mensagens escondidas é o "Forbidden
Planet" (Planeta Proibido). É sobre como a besta invisível é criada
pelas nossas próprias mentes sem nós o sabermos (os monstros do
id).
O filme "Demon seed" (Semente do demónio) é sobre como o objetivo
de todo o conhecimento e razão é a vida, apenas viver. Todos os
grandes livros e filmes contam-nos esta história, pois é a história da
condição humana, a história da nossa evolução para seres espirituais.
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A maior parte dos filmes é sobre a luta de viver fisicamente e
espiritualmente.
Os filmes American Beauty (Beleza americana) e Forrest Gump
relatam como a vida está em modo automático e apenas acontece. O
saco e a pena a serem levados pelo vento são metáforas de como a
vida está sobre o controlo de uma força não vista. Eu duvido que
essas coisas foram postas nesses filmes para transmitir a mensagem
de que aqui falo. Elas provavelmente foram deixadas pelo
inconsciente coletivo sem o escritor sequer saber a mensagem, ou
saber como ela é verdadeira. À medida que você vai ficando mais
consciente, você começa a ver estes sinais subconscientes
interessantes. No Mágico de Oz, Toto puxa a cortina e a verdade é
revelada. The Fountain Head é outro filme com uma mensagem, uma
mensagem com que eu me associo de perto. É sobre viver na
verdade, não importando o preço pessoal. É sobre permanecer
sozinho na verdade.
Reflexão de nós: A maior parte dos filmes e shows de TV são sobre
tipos bons a lutarem contra tipos maus, polícias e ladrões, Dr. Jekyll e
Mr. Hyde, bem contra o mal. Eles são todos na verdade uma reflexão
inconsciente de nós, a luta interior entre Deus/espírito e o
diabo/mente. Nos filmes, o tipo/cara bom sempre vence. Por que é
que você nunca vê o tipo/cara mau vencer? Uma razão é que os
finais felizes fazem as pessoas sentirem-se bem, mas a verdadeira
razão é, nós estamos a programar-nos para vencer a verdadeira luta.
A grande mentira: Existe muita verdade na versão Star Wars do mito
da jornada do herói, mas como todos os mitos, também existe muita
coisa que não é verdade. Além do requisito prévio, as coisas
supernaturais, existe o rei de todas as mentiras, o "tudo o que você
tem de fazer é acreditar em algo completamente sem qualquer
dúvida" que se tornará realidade.
Se for de noite, você pode acreditar que é dia o quanto quiser,
mas ainda será de noite.
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A mentira que se você acreditar o suficiente no que quiser virará
realidade é a grande mentira que está em muitos mitos. É uma
mentira completa; você pode acreditar completamente que é. Ter uma
atitude positiva é da maneira que deve ser, e ajudara-lo a ter o que
quer, mas não faz nada acontecer nem afeta o equilíbrio de qualquer
modo.
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O que você pensa que a verdade é não importa; apenas a
verdade será a verdade.
A mentira diz que você pode imaginar algo e ter crença nele e se
tornará realidade. Diz que a mente tem o poder de criar uma
verdadeira realidade, o que não pode. É o mito preferido da mente,
pois é o que as nossas mentes mais querem acreditar; dá à nossa
mente o trabalho de Deus. É isso que o torna o mais poderoso e o
mais perigoso de todos os mitos.
O filme Star Wars estava sempre a dizer que você consegue fazer
milagres se acreditar neles completamente, como Luke conseguia
lutar melhor de espada de olhos vendados. Tente.
Muitas pessoas tentaram o método da crença verdadeira para voar e
morreram ou ficaram feridas como resultado. Você não tem que saltar
de um penhasco para descobrir que não consegue voar. Você só
precisa de acreditar que a verdade é como ela se parece, nada mais,
nada menos.
Aprenda os modos da força; renda-se à força.
Existe uma força invisível, e você deve render-se a ela para se tornar
um ser espiritual, mas você não pode manipulá-la. Ela controla você;
você não pode controlar ela.
Os criadores de mitos pegam em algo que é verdade e distorcem-no.
O facto de que existe alguma verdade no mito dá-lhe alguma
credibilidade e torna-o ainda mais acreditável para algumas pessoas.
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A força: A força do equilíbrio é a força e está sempre connosco, a
influenciar cada passo nosso. Um ser espiritual está constantemente
consciente dela. A mente bloqueia esta consciência; é Deus/vida em
ação. O ditado devia ser, "que o lado positivo da força esteja com
você," mas não faz sentido, pois ela se move em equilíbrio.
As pessoas gostam de ver pessoas sortudas nos filmes. Todos os
nossos heróis foram realmente apenas pessoas sortudas, na vida real
e em filmes. George Washington pode ter sido muito valente e
esperto, mas também era muito sortudo. As balas estiveram tão perto
de matá-lo que fizeram buracos no seu casaco. Se uma bala tivesse
apenas centímetros para a direita, a história seria completamente
diferente e outra pessoa estaria no dólar. A verdade é que, boa e má
sorte, o balanço ou o equilíbrio, controlam tudo.
Para cada Washington, existem muitos patriotas que eram igualmente
valentes e espertos, mas não tão sortudos, por isso eles morreram na
obscuridade. O mundo real é o mundo real.
James Bond: Nós gostamos de ver Bond em ação, pois ele é a
pessoa mais sortuda que já viveu. Ele escapa de uma situação
impossível atrás da outra e fica com a mulher, o que não acontece na
vida real. É uma grande fantasia.
O poder da crença é o mito mais sobrestimado que existe e é o
mito que mais inspira mentiras.
Crença na crença: A verdade não tem maior inimigo do que a crença
e a fé. Crença na crença é a maior arma do poder da enganação, e é
no que a maioria das pessoas está a cair.
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É indesejável acreditar numa proposição quando não há motivo
algum para supor que ela é verdadeira. Bertran Russell
Fé na fé: Se acreditar torna algo verdade, isso significa que todas
religiões vão se tornar verdade para as pessoas que acreditam nelas.
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O que os mórmons acreditam vai virar realidade, e será diferente de
todas as religiões. Os Muçulmanos, Hindus, Budistas, Judeus e
Cristãos todos acreditam que algo diferente vai acontecer. Se o que
eles chamam de fé e crença é tudo o que você precisa, todas essas
coisas vão ter que virar realidade. Onde é que você define o limite?
Os contos de fada podem tornar-se realidade? Eles teriam que tornarse realidade se tudo o que você precisa é acreditar que uma história é
verdadeira. Se uma criança que acredita no Pai Natal / Papai Noel
morre, o Pai Natal / Papai Noel e os seus elfos vão ser reais para ela
na pós-vida?
O problema é que muitas religiões acreditam que elas são o
único caminho verdadeiro, por isso se a crença delas virar
realidade, todas as crenças das outras não podem virar
realidade.
Os Egípcios acreditavam mais do que qualquer um. A cultura inteira
deles era dedicada aos Deuses, por isso eles devem estar com Isis,
Osíris e os seus outros Deuses agora. É o mesmo com os Gregos;
eles devem estar com Zeus e Apolo. É interessante que Zeus e Isis
soam muito como Jesus. Outra coincidência?
Um caminho: Se só uma das crenças virar realidade, isso não seria
justo para as que não viraram. A maioria das pessoas não tem uma
escolha no que ouvem ser a verdade. As pessoas que nascem e são
criadas numa área acreditam no que as outras pessoas que vivem
nessa área acreditam. O tempo e lugar determinam o seu futuro
eterno?
Não faz sentido: Até recentemente, a maioria das pessoas nem
sabia no que é que as pessoas de outros lugares acreditavam. Se
elas não nascessem na área certa, elas não teriam hipótese alguma,
o que não seria justo, e todos dizem que o seu Deus é justo. Não faz
sentido, faz?
Todas as grandes religiões têm livros antigos sagrados, histórias
repletas de antigas tradições e guerras gloriosas. Não existe maneira
de dizer que um é mais legítimo que o outro.
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Visto claramente: Se alguém viesse de outro planeta e comparasse
a Bíblia a um conto de fadas, eles seriam visto como o mesmo.
Exemplo: Um conta a história de uma cobra que fala; o outro conta
uma história sobre ursos que falam. Eles seriam dois livros repletos
de contos de moral. Nenhuma distinção baseada na evidência
poderia ser feita.
Armas do diabo: A besta de dentro tem muitas armas para impedir
as pessoas de verem a verdade e a vida. Sexo, dinheiro, emoções
negativas e desejos são armas poderosas que o diabo usa, mas a
maior arma de todas é a crença.
Dividir e conquistar: Sem a arma da crença, a crença em religiões
diferentes e ideologias políticas diferentes, o diabo/mente não poderia
causar divisões, o ódio, e o descontentamento que leva às guerras e
a todo o sofrimento que vem com elas.
A crença é a arma absoluta do diabo/mente, pois ela divide as
pessoas umas das outras e de Deus. Ela impede-as de verem a
verdade.
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A crença divide e torna as pessoas vazias: As crenças não são
baseadas na realidade, por isso elas podem ser e são diferentes, e
isso pode e é usado para criar conflito. As crenças impedem as
pessoas de verem a verdade e de estarem realizadas, por isso elas
fazem as pessoas vazias e infelizes, e depois elas dão às pessoas
um inimigo onde culpar a sua infelicidade. Essa foi a causa da maior
parte das guerras do passado.
Fé e crença na verdade e na vida são só necessárias até que
você as conheça.
Jesus disse que ele vai destruir o diabo com a espada da
verdade.
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A verdade unifica e realiza: A verdade faz o oposto do que a crença
faz. A verdade destruirá o diabo/mente, pois ela é o mesmo para
todos, por isso ela une as pessoas. Também as realiza, para que elas
possam estar contentes com o que têm. É por isso que a verdade
transformará o mundo num céu.
A coisa maravilhosa é que a verdade está nos livros religiosos por
debaixo da superfície. Todos eles têm uma parte da verdade
primordial escondida neles, por isso ninguém estava errado; todas as
religiões são legítimas. A verdade primordial conecta-as juntas.
Business da esperança: Todos estão a vender esperança e sonhos,
não a realidade. Todos de políticos a padres estão no negócio da
esperança. Quase ninguém está no negócio da verdade. Por incrível
que pareça, este livro é o primeiro livro da verdade religiosa que é
suportado por evidência em massa. Será muito impopular, pois é a
verdade.
A principal razão pelos mitos é: a verdade não parecia ser muito
boa até agora.
Parecia má: Parecia que tinha uma vida difícil e depois crescia até a
velhice e morria de uma maneira horrível. É por isso que as pessoas
têm todas estas crenças diferentes. Qualquer coisa, não importando o
quão absurdo fosse, era melhor de como a verdadeira verdade se
parecia. As pessoas preferiam tentar e acreditar no impossível do que
na verdade que elas não queriam acreditar. Eu não as culpo; ninguém
quer acreditar que a vida é horrível e sem sentido. Quando as
pessoas estão a afogar-se, elas agarrarão até mesmo uma cobra,
uma cobra que fala.
A coisa mais maravilhosa é: a verdade acabou por ser um céu.
Tempo para a verdade: Nós agora podemos saber a verdade, e não
é horrível da maneira que as pessoas pensavam ser. Na verdade, é
melhor do que qualquer pessoa podia ter esperado. Não podia ser
melhor ou mais perfeito, por isso é tempo de esquecer os mitos e
abraçar a verdade.
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O que a verdade não é: Hoje podemos saber o que a verdade não é.
Quando você sabe o que a verdade não é, você tem a chance de
saber o que a verdade é.
Se retirar tudo o que você sabe que não é a verdade, o que resta
tem de ser a verdade. Todos podem fazê-lo; todos podem saber a
verdade agora.
A verdadeira verdade: A diferença é tão grande quanto a vida real e
uma vida imaginária. Você realmente vai morrer, por isso se você
realmente vai viver, você precisa de saber a verdadeira verdade.
Tudo, literalmente tudo, depende da verdade.
A verdade é o que resiste aos testes da experiência.
Albert Einstein
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Lembre-se, 2 + 2 = 4: Não é igual a mais nada. A verdade é que, só
existe uma verdadeira verdade. Acreditar que 2 + 2 = 5 ou 6 ou outra
coisa qualquer não faz disso verdade. Existe uma quantidade infinita
de respostas erradas, mas apenas uma verdadeira resposta. A
verdadeira verdade tem o poder de entender o sentido do mundo, e
ao fazê-lo, ela transforma um homem em um ser espiritual. Nada
mais faz nada senão enganar.
Existe a história que é suportada por toda a evidência e tudo mais. A
verdadeira história é como o 4 em 2 + 2 = 4. Todas as outras histórias
são como todos os outros diferentes números.
História do verdadeiro herói: Existem boas histórias, grandes
histórias e até a melhor história já contada, depois existe a verdadeira
história. Os verdadeiros heróis estão a viver a verdadeira história.
Exorto-vos, meus irmãos, permaneçam fiéis à terra e não
acreditem em aqueles que vos falem de esperanças super-
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terrestres! Envenenadores eles são, quer eles o saibam ou não.
Friedrich Nietzsche
Não existe tal coisa como o supernatural, apenas o natural, e ele
é super.
Ferramentas da enganação: A crença no supernatural é uma das
ferramentas de enganação preferidas da mente. A mente quer
acreditar no supernatural, pois ela não consegue ver a magia no
natural. Quando as pessoas virem a vida verdadeiramente, não
haverá necessidade de outra coisa qualquer e essas coisas
desaparecerão, pois elas nunca existiram realmente.
As pessoas querem ser enganadas para suspender a descrença,
para desfrutar uma fantasia.
Os mágicos sempre souberam este facto, e é o que mantém-nos no
negócio. É chamado de "suspensão de descrença." É necessária
para as pessoas poderem desfrutar um truque de magia. As pessoas
fingem que é verdade, apesar de saberem que é um truque. Elas
fazem a mesma coisa com a sua religião, pois elas têm que fazer
para acreditarem.
Suspender a descrença está bem para entretenimento, mas nunca
para a vida real. Ela leva ao desastre certo. É o exato oposto do que
Jesus diz-nos para fazer.
Milagres: As pessoas querem acreditar num Deus que faz coisas que
são impossíveis. Muitas pessoas pensam que fazer o impossível é
que faz Deus um Deus.
Criar o universo infinito e a nossa vida não é bom o suficiente para
algumas pessoas. Elas querem ver algo fora da realidade, algo que
mude a realidade. Elas querem ver o impossível, o que é impossível.
Se Deus/vida não é bom suficiente para si, você não consegue
ver a vida como ela realmente é.
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Existem coisas falsas óbvias na Bíblia, tal como a história do dilúvio e
a história de Joshua parar o sol no céu.
O sol não se movimenta à volta da terra, mas os criadores da história
não sabiam. Você tem que admitir que essas coisas não podem ter
acontecido, e tem que admitir que se há uma coisa que não é
verdade, podem haver muitas outras coisas menos óbvias que não
são verdade também.
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Se Jesus realmente fez todos os milagres que os Cristãos dizem que
ele fez, então por que é que no seu julgamento ninguém o ajudou? Se
muitas pessoas viram-no a fazer milagres, elas todas teriam o
seguido e não estariam preocupadas com os Romanos.
Se ele fez milagres para provar quem ele era na sua vida, por que é
que ele não fez uns poucos milagres para provar quem ele era para
os Judeus e os Romanos no seu julgamento?
A escolha é sua: Se você quer acreditar na magia e nos mitos, você
não pode saber a verdade. É de uma maneira ou outra; é a sua
escolha. Jesus disse que a verdade o liberta.
Por que é que nenhum milagre acontece agora? Por que é que eles
só aconteceram no passado? Será que é porque você não pode
verificar se eles realmente aconteceram ou não?
Se Deus fez milagres no passado para provar que ele era real e para
promover a sua mensagem, ele estaria a fazê-los agora pela mesma
razão. Se Deus não esperava que as pessoas do passado
acreditassem nele e fizessem as suas ordens sem fazer milagres ou
um show de poder, por que é que ele espera que o homem moderno
faça?
Os principais fundadores de todas as religiões semânticas como
Abraão e Moisés não tiveram que acreditar numa história que não faz
sentido, que nenhuma da evidência diz que é verdade. Eles não
tiveram que ter fé. Por que é que esperam que nós tenhamos?
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Se você acredita na história, Deus fez mais do que só falar com
Abraão. A Bíblia diz que Deus se agachou para ter uma refeição com
ele. Ele teve um almoço com o todo-poderoso. Moisés teve um
arbusto em chamas que falava e os dez mandamentos escritos por
Deus ele próprio.
Por que é que Deus não se mostra a nós como ele se mostrou a
eles? Funcionou com eles e funcionaria connosco. As pessoas
modernas precisam de provas, até mais do que as pessoas do
passado. Nós agora sabemos que as pessoas inventam coisas. Se
houve uma razão para Deus aparecer no passado, existe uma razão
para ele aparecer agora, até maior.
A verdade é que, um Deus omnisciente teria que saber que ele teria
de fornecer boa evidência da sua existência para que pessoas
honestas e inteligentes pudessem acreditar que ele existe.
Para verdadeiramente acreditar num mito que não faz sentido, você
tem que ser ingénuo ou ignorante, não sábio como a Bíblia diz.
Homens sábios não acreditam no inacreditável. Os ingénuos e
ignorantes vão para o céu, mas os sábios e inteligentes não?
Show da Oprah: Se o Deus descrito pelos mitos realmente existisse,
ele iria para o show da Oprah fazer alguns milagres. É tudo o que ele
teria de fazer, e toda as pessoas do mundo acreditariam
imediatamente.
Se ele o fez no passado, ele o faria de novo pela mesma razão. A
aparição de um anjo já resolveria. No passado, os anjos estavam por
todo o lado. Eles apareceriam e fariam milagres para quase qualquer
um. Onde é que eles estão agora?
Os anjos foram substituídos por UFOs e homens verdes pequeninos;
os anjos estão fora de moda. As ilusões ajustam-se aos tempos.
A razão pelo qual um homem/Deus não aparece ou fala do céu ou faz
os milagres impossíveis agora é porque isso não aconteceu no
passado.
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Apenas a verdade é sagrada. As fantasias, fábulas, conto de
fadas e mitos não são.
Salto de fé: As religiões pedem-nos para acreditar que o mundo em
que vivemos e que podemos ver com os nossos próprios olhos é
falso, e que o mundo faz de conta descrito nos velhos livros cheios de
milagres impossíveis e interpretações contraditórias é a verdadeira
verdade.
Se realmente houvesse um Deus omnisciente, como o do mito, ele
não esperaria que seres honestos e inteligentes acreditassem que o
que as religiões estão a contar é a verdade.
Se a crença não funciona na vida, por que é que um Deus
esperaria que seres inteligentes acreditassem que ela funciona
na morte? Acreditar que o aluguel será pago não o paga.
Acreditar em acreditar: A verdade é que, todos que acreditam em
acreditar no inacreditável vivem na mente e não estão nada perto da
verdade e da vida (Jesus).
A Bíblia diz, "Aqueles que pensam estar mais perto são os que
estão mais afastados."
Natureza humana: Conhecendo a natureza como conhecemos
agora, incluindo a natureza humana, o que é mais provável; um
homem/Deus invisível que vive no céu fez milagres impossíveis, ou
pessoas que inventaram-no?
Honestidade: A verdade é que é mais provável as pessoas terem-no
inventado. Essa é a verdade com certeza. Uma pessoa
verdadeiramente honesta teria que admitir isso e não acreditar nos
mitos ou dizer que acredita sem evidência verdadeira. Só as pessoas
desonestas vão para o céu?
Saber que você não sabe é o melhor. Fingir que sabe quando
você não sabe é uma doença. Lao Tzu
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Delírios: A própria natureza da mente humana é mentirosa. Ela verá
o que quer ver, o que ela acredita que existe ou o que ela quer
acreditar que existe. As pessoas tentam ver o Pé Grande, UFOs,
fadas, lobisomens, duendes, anjos, deuses, fantasmas, gnomos,
dragões, sereias, elfos, pequenos homens verdes, gigantes,
unicórnios, vampiros, demónios, súcubos, zombies, querubim,
ciclopes, bicho papão, etc.
Depois existem os génios e as lâmpadas mágicas, as varinhas
mágicas, bonecos de vodu, o tapete voador, a fonte da juventude, a
pedra filosofal, poções e feitiços, etc.
Nós não temos evidência de que eles sejam reais ou de que já
existiram, mas nós temos muita evidência de fraudes, pessoas
que mentem e de doentes mentais.
Essas coisas são somente jogos da mente que o diabo/mente tem
usado para esconder a verdade divina.
Até recentemente, as pessoas não conseguiam saber que essas
coisas não eram reais, por isso quando uma pessoa dizia-lhes que
eram reais, as pessoas acreditariam nela e passavam a história
adiante como sendo a verdade. Muitas pessoas já disseram que
viram tudo listado acima. O que é mais provável; que as coisas
mencionadas acima foram ou são reais, ou que alguém as inventou?
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A mentira mais frequente é a que se conta para si mesmo; mentir
para os outros é relativamente a exceção. Friedrich Nietzsche
As pessoas inventam coisas e tentam convencer as outras pessoas
que essas coisas são verdade. Uma pessoa honesta tem que o
admitir e conduzir a si mesma de acordo. Se você não consegue ser
honesto consigo mesmo, não existe esperança para si.
Tudo o que você tem de ser é honesto para aprender a verdade e
viver a vida.
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Eu gosto de uma boa história tanto quanto outra pessoa qualquer,
mas não gosto quando as pessoas tentam e dizem que é verdade
sem qualquer evidência a suportar as suas alegações. Se é
suportada pela evidência, é a verdade. Se não é, é apenas uma
história. É assim tão simples.
Prove que não é verdade: Algumas coisas são tão extremas que as
pessoas dizem, "você não pode provar que a coisa no qual eu
acredito não é verdade." Isso é verdade, mas a verdade não é
encontrada onde você não pode provar se ela é certa ou errada. Ela é
encontrada onde você pode provar e saber que ela é verdade.
Nós não estamos à procura da verdade que não pode ser provada
como certa ou errada. Nós estamos à procura do que pode ser
provado como verdade além de qualquer sombra de dúvida.
Quando toda a evidência diz que é a verdade e nenhuma diz que
é falsa, é a verdade.
Verificação da verdade: Existem quatro testes rápidos que você
pode usar para determinar o que é verdade e o que não é. O primeiro
é a Navalha de Occam, que diz que a explicação mais simples, mais
óbvia, é normalmente a explicação verdadeira. O segundo é que a
verdadeira verdade pode ser verificada no mundo real.
A verdade é como ela parece ser; por que é que isso é tão
surpreendente para as pessoas?
Se não pode ser verificada pela evidência em massa, ela tem que ser
verificada com a razão e a lógica. Se não faz sentido, provavelmente
não é verdade. O terceiro teste é, se soa como um conto de fadas,
provavelmente é um conto de fadas. O último e mais difícil para a
maioria das pessoas é, você tem que ser honesto consigo mesmo.
Você tem que admitir que não sabe a verdade para abrir espaço
para a verdade.
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Jesus disse, "As vossas mentes devem ser esvaziadas das
falsidades desta dimensão se quiserem saber a Verdade
Eterna." O que não é claro nessa afirmação?
Soa a verdade? Quando você primeiro ouve ou lê algo sobre a
verdade, ela o atinge como a verdade? Todas as pessoas sabem a
verdade subconscientemente, por isso ela soará como a verdade
quando você a ouvir ou ver.
Se parece-se como um pato, anda como um pato, e faz quack
como um pato, é um pato.
Existe uma pequena probabilidade de que seja realmente um
alienígena de Marte numa fantasia de pato, e o homem sábio
permanece pelo que ele sabe e vê e resiste quaisquer forças de
enganação.
Curadores da fé: Os tais curadores mentais por aí são apenas
enganadores. Por que é que eles nunca curam uma perna partida,
alguém que levou um tiro, ou até mesmo uma ferida grave?
Por que é que eles nunca curam nada que você possa ver ou
verificar?
Estas mesmas pessoas estão sempre a pedir dinheiro. Se elas
pudessem realmente curar as pessoas, elas simplesmente iriam para
um hospital e ganhariam milhões. Os pregadores que alegam ser
capazes de curar as pessoas são um dos piores inimigos da verdade
e da vida. Se não funcionar, eles dizem que você não acreditou forte
o suficiente e que a culpa é sua.
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Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias de que
elas são verdade.
Ressuscitar os mortos: Curar os doentes e os feridos é o mesmo
que ressuscitar os mortos. Um morto é apenas uma pessoa que está
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tão doente ou ferida que o seu corpo já não consegue viver e suportar
um espírito.
Um curandeiro está a dizer que pode rearranjar fisicamente os
átomos do corpo de uma pessoa e fazê-los funcionarem direito. É o
mesmo que dizer que conseguem recolocar a cabeça de uma pessoa
depois de ela ter sido cortada, ou fazer uma nova perna crescer numa
pessoa amputada. A única diferença é, você poderia vê-los a fazer
isso se eles conseguissem. Os curandeiros sempre fazem os seus
reparos no interior onde ninguém pode vê-los acontecer ou não
acontecer.
Se você conseguisse mesmo mexer nos átomos, você conseguiria
transformar uma árvore num porco; é apenas uma questão de graus.
Se eles conseguem transformar uma coisa noutra, eles
transformariam pedras em ouro, e não precisariam de roubar dinheiro
de pessoas doentes e pobres.
Existe um mito da Bíblia sobre Jesus fazer um aleijado andar de
novo. Para fazê-lo, ele teria que crescer um novo nervo e tecido
muscular instantaneamente. Se isso pudesse ser feito, ele poderia
crescer uma nova perna inteira instantaneamente para um amputado.
Os curandeiros nunca fizeram algo assim, algo que podia ser visto
como um milagre, pois eles nunca fizeram nada. As pessoas
inventaram o mito de Jesus e os curandeiros são enganadores.
Eles pensam que Jesus fez milagres, e dizem que outras pessoas
como ele também conseguem fazer milagres. Para fazerem as
pessoas pensarem que eles são como Jesus, estas pessoas tiveram
que agir como se pudessem fazer milagres também. Se as pessoas
não conseguem ver que eles nunca curaram alguém, eles podem
dizer que curaram, e algumas pessoas ingénuas ou desesperadas
acreditarão neles.
Jesus não fez milagres, então para ser como ele você também
não precisa fazer.
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Se os santos e curadores de fé realmente conseguissem rearranjar a
carne de uma pessoa, eles conseguiriam rearranjar a carne na cara
de uma pessoa e fazê-la parecer diferente. Eles poderiam fazer as
pessoas saudáveis ficarem doentes. A cura é apenas vodu invertido.
A razão pelo qual você nunca viu um curandeiro curar algo é porque
eles nunca curaram mesmo. Alguém devia partir o braço de um
curandeiro e ver se ele consegue curá-lo. Por que não? Ele não deve
importar-se.
O poder do pensamento positivo ajuda um pouco, às vezes, mas não
é um milagre.
Ninguém realmente quer que esse poder exista, pois se pode ser
usado para curar, ele também pode ser usado para ferir. Neste
mundo, ele seria usado mais para ferir do que para curar. Maldições
para ferir as pessoas não funcionam, e orações para ajudá-las
também não.
Jesus pode realmente ressuscitar os mortos; ele pode
ressuscitar os mortos espiritualmente com o poder da verdade.
O que está na Bíblia são metáforas sobre ressuscitar os mortos
espiritualmente, não os mortos fisicamente. As pessoas estão
muito mortas para sabê-lo.
Existem apenas duas maneiras de viver a sua vida. Uma é como
se nada fosse um milagre. A outra é como se tudo fosse um
milagre. Albert Einstein
Não existem milagres ou magia verdadeiras além da própria vida. A
magia é que a vida não pode ser mudada, ela é previsível. Existem
mágicos e vigaristas que fazem truques que parecem ser magia para
aqueles que não sabem o truque ou a verdade, mas ninguém pode
mudar a própria realidade, e essa é a verdadeira magia.
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Separar o Trigo do Joio (191-205)
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History Channel: Milhões de pessoas estão a ver o history channel e
isso forçará as religiões a defenderem-se. Para se segurarem aos
mitos, elas terão que torcer com fé cega que a história, a evidência
que a ciência diz que aconteceu, não aconteceu. Elas vão ter que
dizer que toda a evidência é apenas uma enganação para enganar os
infiéis, ou elas vão ter que rever as suas interpretações oficiais.
Opção um: O passado não aconteceu da maneira que a evidência e
a ciência dizem que aconteceu. A Bíblia é a verdade literal, e um
Deus que se parece como um velho criou o universo em seis dias há
dez mil anos. Todos os milagres aconteceram tal como a Bíblia diz.
Aqueles que não vão ou não conseguem acreditar nela vão para o
inferno.
Fé cega: Se as religiões forem com a opção um, a opção da fé cega,
elas ficarão menos populares e menos poderosas, pois o ponto de
vista científica de History channel, baseado na evidência, apenas
ficará mais forte. Quanto mais forte ficar, mais fraca a fé das religiões
ficará, e mais tolas as pessoas envolvidas parecerão.
Opção dois: Se a religião aceitar a evidência e reescrever o seu
ponto de vista de uma maneira que inclua a evidência, elas ficarão
muito mais influentes e populares.
Centro da vida: Na verdade, se a religião for com a opção dois, elas
se tornarão as organizações mais populares e poderosas da terra, tal
como deveriam ser. Elas serão mais poderosas do que os governos e
serão o centro da vida de todos. As pessoas a liderarem-nas serão as
pessoas mais reverenciadas e respeitadas da Terra.
Se as religiões forem com a opção um, não existe esperança
para a humanidade, o diabo vence.
Cinco anos: Se as religiões forem com a opção dois, dentro de cinco
anos, elas serão a força mais poderosa da Terra e o mundo
começará a mudar para um céu.
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A minha ajuda: Se as religiões forem com a opção dois, elas teriam
que incluir muitas das coisas ditas neste livro. Um novo livro precisará
de ser escrito para ser específico às suas tradições e para soar muito
mais reverente e religioso do que este livro.
Ponta do iceberg: Eu sei o que fazer e como fazê-lo, e se me
pedirem, eu ajudarei a fazê-lo. Esta versão da verdade é apenas a
ponta do iceberg, uma visão geral com um pouco para todos,
principalmente para ter a atenção de todos e acordá-los. Um livro
como este tem que andar pela cerca e tentar ajudar a todos, mas
fazê-lo dessa maneira também incomoda quase todos. Livros
específicos precisam de ser escritos para cada religião, mas as
pessoas nas religiões têm que acordar e ver a verdade primeiro.
Os líderes religiosos que acordarem primeiro serão os líderes
mais poderosos da Terra. Inicialmente, eles receberão muita
resistência, mas a verdade prevalecerá. Os líderes religiosos que
não acordarem e que se opuserem contra aqueles que
acordarem perderão o poder que têm e serão retirados da
religião organizada.
Os mitos de milagres estão a prejudicar as religiões mais do que
qualquer outra coisa.
Jesus não o fez: Jesus nunca teria feito um milagre mesmo se
pudesse, pois isso não representaria a verdade e a vida. Jesus
estava a dizer e a fazer coisas que revelavam o milagre da própria
vida, o oposto do que as pessoas pensam.
Seja honesto: Você já viu algo fora do normal acontecer? Você já viu
um ser humano não morrer fisicamente? Já viu um ser humano a
fazer qualquer coisa que os seres humanos não conseguem fazer?
Ninguém realmente viu algo que não possa existir na vida verdadeira,
pois é impossível. A vida verdadeira é como é.
191
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Mentirosos: As pessoas que dizem que viram algo fora do normal
estão a delirar, são mentirosas, ignorantes ou foram enganadas.
Nada mais é possível.
A vida é o único milagre: O facto de que nada acontece fora do
normal significa que o normal, ou a natureza, pode ser entendida. Ela
faz certas coisas e não faz outras, e agora podemos saber o que
essas coisas são. É como podemos conhecer Deus. Se não
existisse uma verdade, você não podia conhecer a vida, você não
podia conhecer Deus, e a Bíblia diz claramente que você tem de
conhecer Jesus e Deus para ir para o céu.
Uma das coisas que torna a vida tão milagrosa é que você pode
entendê-la, pode saber a verdade, e saber que qualquer coisa que vá
contra as leis da natureza (leis de Deus) é impossível. Se os milagres
fossem possíveis, isso significaria que a vida não é compreensível,
que não existe verdade da vida. Você nunca poderia saber "a
verdade" que Jesus diz que ele é.
O mais incompreensível do mundo é que ele seja compreensível.
Albert Einstein
Verdade eterna: O milagre é que existe apenas uma verdade eterna
que você pode sempre saber e a que você pode sempre recorrer. É
esta verdade que torna possível relaxar e vencer a mente animal, o
que você tem de fazer para conhecer vida verdadeira. É a verdade
que o liberta. Se você não pudesse saber a verdade primordial, você
nunca poderia saber que a vida é segura e justa, e você nunca seria
capaz de se livrar da mente. Deus, natureza, vida, como lhe quiser
chamar, sempre fica o mesmo, fica justo e equilibrado para todos,
independentemente do que as pessoas fazem ou dizem.
Alegria no olhar e compreender é o mais belo presente da
natureza.
Albert Einstein
Nenhuma verdade: Se milagres ou magia além da nossa verdadeira
realidade fossem possíveis, não haveria verdadeira realidade, nada
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que saber e nada a que recorrer. A Vida não seria o milagre que
verdadeiramente é. Se não houvesse verdade, você nunca poderia
conhecê-la e a vida. Por isso, você pode escolher entre os milagres
que supostamente aconteceram no passado, ou o verdadeiro milagre
da vida que você pode ver por si mesmo. Os dois não podem ser
verdade.
Se a dor extrema e a morte não fossem reais, a verdadeira
verdade não importaria, mas elas são reais e não podem ser
dominadas (vencidas) sem a verdadeira verdade.
Os tais milagres não aconteceram, não podem ter acontecido. As
ilusões e as enganações são criadas pela mente do enganador e pela
mente da pessoa enganada que quer acreditar no supernatural. O
enganador e o enganado são pessoas que não vêem ou que não
querem ver a verdade.
Imaginação: A imaginação é uma coisa boa e necessária quando se
trata de ser criativo, mas não quando se trata da verdade. A
imaginação tem estado a correr livremente e é responsável por todos
os mitos sobre a vida e a morte. Milhões de pessoas estão a brincar
de faz de conta. Elas acreditam ou estão a tentar acreditar num
mundo imaginário falso, um mundo que não realmente existe exceto
nas suas cabeças, nas suas imaginações. É uma receita certa para a
morte física e espiritual.
192
Não há no mundo amor e bondade bastantes para que ainda
possamos dá-los a seres imaginários. Friedrich Nietzsche
As histórias inventadas de Jesus fazer milagres suprimiram e
esconderam a mensagem que Jesus estava a transmitir mais do
que qualquer outra coisa.
Encarar a verdade: Se nós não encararmos a verdade (Jesus) agora
que a sabemos (ele), nós merecemos ser destruídos e ir para o pior
lugar que existe. É o que nós estamos a pedir.
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A Bíblia descreve Satanás como o "enganador," e por definição,
isso significa que Satanás tem que ser a sua mente. Tudo o que
existe é a mente e a vida, e a vida por definição é "a verdade,"
por isso Satanás, o diabo, tem que ser a mente enganosa. Existe
a vida e a imaginação. Não existe mais nada. Verdadeiro ou
falso?
A verdade escondida: Não é surpreendente que muito da Bíblia não
é verdade ou relevante no mundo de hoje. O que é surpreendente é o
quanto da verdade está na Bíblia. Há muita dela para ser apenas uma
coincidência.
O facto de que a verdadeira verdade está na Bíblia prova que o
Espírito Santo existe.
A mensagem: A verdade na Bíblia prova que existe algo fora de nós
próprios que está a tentar contar-nos os segredos da vida, a tentar
revelar a verdade escondida de nós. Tem que ser pessoas espirituais
mais evoluídas como Jesus que comunicam connosco e toda a outra
vida através do inconsciente coletivo/ Espírito Santo. Se nós virmos e
agirmos perante essa verdade, nós podemos aprender a verdade
primordial e podemos segui-los para o céu.
Jesus disse, "Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o
podeis compreender agora. Mas, quando o Espírito da verdade
vier, ele os guiará a toda a verdade. Quando o espírito vier, ele
tornará tudo claro para vós."
Os profetas do passado estão a comunicar connosco agora, através
de livros religiosos e diretamente através do inconsciente coletivo. As
pessoas sabiam lá no fundo o que a verdade é subconscientemente,
e é por isso que a verdade ficou no núcleo dos mitos. Isso torna a
Bíblia um livro muito importante; é uma revelação nela própria.
Independentemente de como ela foi retorcida e destorcida, a verdade
essencial permaneceu por milhares de anos, mesmo tendo passado
por milhares de pessoas que não sabiam a verdade conscientemente.
Isso permitiu a verdade de ser transmitida de milhares de anos atrás
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para um tempo e lugar onde ela pudesse ser revelada. A verdade
usou a corrupção, ela pegou uma boleia / carona para o presente.
É prova tangível: As mensagens escondidas não estariam ali sem o
trabalho de uma força invisível omnipresente. Isso prova que tal força
existe. Essa é a principal razão pelo qual eu incluo tantos ditos
Bíblicos neste livro; eles revelam a verdade.
Poderia algo ser mais egoísta do que dizer que Deus se parece
connosco? Nós nem conseguimos gerir as nossas próprias vidas,
ainda assim milhões de pessoas pensam que um ser que se parece e
age como um homem muito emocional e vingativo controla o universo
infinito.
Imagem de Deus: Deus não criou o homem na sua imagem como diz
na Bíblia; nós criámos Deus na nossa. É o oposto do que a maioria
das pessoas acredita. O que é interessante é que Deus se parecerá
como um homem quando nós deixarmos que Deus viva por nós.
Logo, a Bíblia está a dizer a verdade de novo. Nós seremos a
imagem de Deus no minuto em que tirarmos as nossas mentes, os
nossos falsos eu, fora da imagem. A Bíblia está a dizer a verdade; ela
apenas a diz num nível que a maior parte das pessoas ainda não está
consciente. A verdade primordial só está ali à espera na Bíblia, à
espera que as pessoas evoluam o suficiente para vê-la, à espera que
tenham olhos que vejam e ouvidos que ouçam como Jesus disse.
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Mensagem vs mensageiro: A verdade é que nós nem sabemos se
um homem chamado Jesus sequer existiu. Ele pode ser um mito, mas
não importa. O que importa é que sabemos que os ditos atribuídos a
ele existem. É a mensagem, não o mensageiro que importa. Ele
próprio diz que apenas a mensagem importa.
Jesus disse, "Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho
do homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito
Santo não será perdoado."
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Todas as revelações espirituais vêm do inconsciente coletivo (Espírito
Santo). Elas apenas passam pelo profeta, por isso é a mensagem
que importa.
As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o
Pai, que está em mim, é quem faz as obras. João 14:10
Existe uma consistência das palavras atribuídas a Jesus que são
evidência forte de que ele existiu. As palavras atribuídas a ele
revelam tudo o que precisamos de saber se as interpretarmos
corretamente, e se as pudermos ver no presente.
Na verdade, não existe evidência que a maioria das coisas da Bíblia
tenham realmente acontecido. Existe pouca evidência de que o rei
Salomão, Moisés, ou até mesmo Jesus tenham existido, e existe
muita evidência de que eles não existiram. Não importa, pois é ainda
mais mágico se eles não existiram. A verdade sempre encontrará
uma maneira, mesmo se precisar de um mito para revelá-la. O que
poderia ser mais mágico ou espantoso?
As pessoas aprendem a maior parte da verdade contida na Bíblia
através de mitos e metáforas. Não importa como você aprende a
verdade desde que aprenda.
Existem muitos reis e cidades míticas usados para contar contos
morais que estão fora das religiões. As religiões não têm um
monopólio nos mitos. Um bom exemplo é a história do Rei Artur e
Camelot. Eles não realmente existiram.
Moisés: Não existe evidência de que o êxodo tenha acontecido
mesmo, ou que Moisés tenha sequer existido, e existe muita
evidência pesada de que é tudo um mito.
As pessoas importam-se demasiado se os livros religiosos são
história ou se as pessoas neles realmente existiram. A coisa
importante é, a verdade primordial está neles. Isso torna a Bíblia e os
outros livros religiosos as coisas mais importantes.
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Não importa: Apesar de não existir verdadeira evidência fora das
histórias da Bíblia e outras escrituras antigas de que Jesus existiu, eu
acho que Jesus foi um homem verdadeiro, mas que ele era muito
diferente do modo que ele é descrito nas histórias sobre ele.
A coisa que as pessoas têm que entender é que não importa, pois
ele não está aqui em carne de qualquer jeito. Tudo o que nós temos é
a mensagem, por isso é com ela que temos de trabalhar para chegar
onde ele diz que está agora (a verdade e a vida). A mensagem vem
do Espírito Santo ou inconsciente coletivo, quer Jesus o tenha dito ou
não. As pessoas têm que parar de adorar uma imagem de escultura
ou o mensageiro, e têm que começar a prestar atenção na
mensagem.
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Jesus disse,"Quem descobrir o sentido correto dessas palavras
encontrará vida eterna."
Jesus disse, "Quem descobrir o sentido correto das minhas palavras
irá para o céu." Ele não disse "quem idolatrizar uma imagem de
escultura irá para o céu."
Eu uso todas as coisas que sei que Jesus teria dito neste livro (quase
quinhentas referências e citações) e o que ele diz faz sentido pela
primeira vez. Isso não ocorreria se o que eu dissesse não fosse a
verdade. A maior parte das palavras atribuídas a ele nunca fizeram
sentido até agora. Verdadeiro ou falso?
Ao contrário: As pessoas estão à procura da verdade ao contrário.
Elas tomam por garantido que o que está dito na Bíblia é verdade,
depois tentam encontrá-lo no mundo real e não conseguem. Depois
dizem que você tem que ter fé cega que é verdade, mesmo na cara
de evidência pesada do contrário. Se só fizer o oposto, e tomar por
garantido que o que está na vida real é verdade e depois procurá-lo
na Bíblia, você encontrará a verdade.
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Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida e a
tenhamos abundantemente.
Ele não disse que veio para que tenhamos dinheiro abundantemente.
A convicção santa: O dito acima significa o que diz; vida abundante,
não dinheiro nem possessões abundantes. O que Jesus está a dizer
não podia ser mais claro, mas existem muitos pregadores iludidos a
tentarem distorcer o que ele diz. Eu estou a falar dos pregadores que
estão a voar por aí em jatos privados pagos por milhares de pobres,
idosos e por famílias que mal conseguem comer.
Quem é mais tolo: o tolo, ou o tolo que o segue?
Eles não sabem a verdade, mas dizem que sabem. É mais uma
perseguição de poder e ego, o lobo na pele de carneiro, os falsos
profetas de que Jesus fala. Muitos pregadores são apenas pessoas
que não se encaixam em grupos sociais e que precisam ser o centro
de atenção, e não conseguem ter atenção de qualquer outra maneira.
Aberrações por controlo: Muitas destas pessoas têm usado as
palavras da Bíblia para terem sexo com crianças, roubar o dinheiro de
boas pessoas e para fazer as pessoas escravas virtuais. Não existe
mentira maior ou algo pior que um ser humano possa fazer.
Você pode enganar algumas pessoas o tempo todo ou todas as
pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar
todas as pessoas o tempo todo. Abraham Lincoln
Mesmo os pregadores bons não são muito bons, pois eles iludem as
pessoas na jornada mais importante da vida.
Apenas a verdade pode parar os pervertidos e as outras pessoas
a fazerem o trabalho da besta. Quando as pessoas acordarem,
elas verão estas pessoas diabólicas claramente.
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Os bons não pregam para ter dinheiro ou para controlar as pessoas.
Eles gostam de pregar, pois dá-lhes atenção e pode trazer eles e ao
seu público meio que ao presente. Dá-lhes um sabor de vida
verdadeira. O problema é que no resto do tempo eles estão a viver no
diabo/mente. Se você não sabe a verdade, este sabor de vida
verdadeira prejudica-lhe mais do que ajuda, pois ele só dá-lhe o
presente em parte e dá-lhe um presente falso.
Jesus disse, "Se um homem cego conduzir um homem cego,
ambos cairão num buraco."
Os pregadores estão mais no show business do que no business da
salvação. Eles estão cegos pelos seus egos.
As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que
as mentiras
Friedrich Nietzsche
Alguns pregadores realmente acreditam no que estão a fazer, mas de
uma maneira isso até é pior. Eles podem ter boas intenções, mas
como diz o ditado, a estrada para o inferno está pavimentada com
boas intenções. Muitos são apenas hipócritas presunçosos. Os
pregadores verdadeiramente honrados mudarão os seus modos
quando a verdade primordial for revelada.
Jesus disse, "O que entra pela boca não torna o homem impuro;
mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro."
Aqueles que pensam que estão mais perto da verdade e de Deus são
os que estão na verdade mais longe. É um dos grandes truques
irónicos do diabo/mente. Se você sabe a verdade, ir a encontros
religiosos é uma coisa boa, pois você entenderá o que o pregador
está a dizer, mesmo se o pregador não entender. Se você não sabe a
verdade, ir a encontros religiosos só o iludirá. Por isso aprenda a
verdade e depois vá a encontros religiosos que são populares na sua
área.
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Interpretações falsas: As pessoas que pregam a Bíblia são uma
coisa boa, pois a verdade está na Bíblia, e eventualmente as pessoas
saberão o que a verdade é. Não é o que eles citam da Bíblia que
ilude as pessoas, são as suas interpretações. Se os pregadores
apenas dissessem o que está nos livros religiosos e deixassem de
fora as suas interpretações seria muito melhor.
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As religiões serão mais populares: Encontros religiosos, tal como ir
à igreja e templos, se tornarão muito mais populares quando a
verdade for conhecida, pois as pessoas espirituais ouvirão a verdade
no que um pregador diz pela primeira vez.
A verdade não destruirá a religião como muitas pessoas pensam; ela
fará o oposto. Ela revelará a verdade nas religiões e irá torná-las
muito mais populares.
Cristão verdadeiro: Jesus reinterpretou a Bíblia dos seus dias e
revelou novas revelações da verdade primordial. A palavra "Cristão"
significa "como Cristo," por isso, para ser um Cristão, você tem que
fazer o que Cristo fez. Se não o fizer, você não é um Cristão. Isso não
significa que você tem que agir como ele, mas você tem que viver a
verdade e a vida.
Jesus disse, "As pessoas me honram com seus lábios, mas seus
corações estão longe de mim. Eles adoram-me em vão, a ensinar
os preceitos e princípios dos homens."
Fazer à pressa: Ler a Bíblia, ir à igreja, cantar canções gospel e
acreditar em mitos populares não faz de alguém um Cristão. Isso
torna-o o oposto de alguém como Jesus. Ele não fazia essas coisas,
não é verdade?
Você tem que saber a verdadeira verdade e espalhar a verdadeira
verdade, mesmo se não for popular. O que Jesus ensinava não era
popular. O que Jesus contava era tão impopular que ele foi morto por
causa disso. Eu não estou a dizer que você tem que ser morto pela
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verdade. Jesus já fez isso, e a sua posição foi marcada. Você tem
que defender a verdade a todo o custo, mas você pode fazê-lo
apenas não dizendo nada falso e dizendo às pessoas para lerem este
livro.
A maioria das pessoas está apenas a brincar com a questão e não
está no caminho certo para o céu. Simplesmente entre no caminho e
vá onde ele o leva.
A Bíblia diz que Deus não gosta de pessoas mornas; diz que elas
dão-lhe vontade de vomitar.
Eu não estou a brincar, ela diz algo como isso. Isso significa que as
pessoas precisam de estar cem por cento comprometidas à verdade
e à vida. É tudo ou nada.
Estar errado e pensar que está certo é a pior coisa. É melhor saber
que você não sabe a verdade do que pensar que você sabe quando
não sabe.
Ressuscitar os mortos: Jesus nunca curou ninguém fisicamente,
nunca ressuscitou os mortos fisicamente, nem ressuscitou dos
mortos. Eles são mitos, mas ele fez algo muito mais importante e
milagroso. Ele viu a verdade, contou a verdade e viveu a vida, e ele o
fez numa época muito difícil de fazê-lo.
Jesus disse, "Venham seguir-me."
Para ser um verdadeiro Cristão, você tem que fazer a mesma coisa
que ele fez. Jesus disse, sigam-me. Em outras palavras, faça como
ele fez; reinterprete as escrituras e viva na verdade e a vida.
As pessoas que acreditam no supernatural acreditam em algo que
não existe, e ao fazê-lo, elas perdem o que existe. Elas estão a
perder tudo por nada.
197
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Você ressuscita dos mortos quando você aprende a verdade e a vida.
É a única maneira verdadeira de ressuscitar os mortos. Se você
acredita que as pessoas podem realmente voltar à vida depois de
morrerem e terem sido enterradas, você está morto, morto para a
verdade e a vida. Deixe os mortos enterrarem os mortos como a
Bíblia diz.
O mito de Jesus: As religiões organizadas ensinam que a metáfora
do Cordeiro de Deus significa "cordeiro para sacrifício," e que Jesus
era suposto ser o sacrifício absoluto para Deus, que Jesus foi
sacrificado pelos nossos pecados.
Sacrifício humano: A verdade é que é uma história criada pelas
pessoas que estavam na prática primitiva de sacrificar animais vivos
para vários Deuses míticos. O sacrifício humano não foi feito no
tempo e lugar em que Jesus vivia, mas o mito é que Jesus fez dele
próprio um sacrifício humano.
Sacrificar animais é uma prática antiga enraizada nas mentes das
pessoas primitivas da época como uma forma de satisfazer Deus. A
ideia é que você dá a Deus o que é mais valioso para si, e as
cabeças de gado das pessoas eram as suas possessões mais
valiosas. Logo, por essa lógica, dar uma vida humana, a sua própria
ou dos seus filhos (outra história da Bíblia), é a prenda mais valiosa
que você pode dar a Deus. Não faz muito sentido agora, mas fazia
naquela época. É o que as pessoas queriam ouvir. Elas estavam
prontas para qualquer coisa, exceto a verdade.
Os seguidores de Jesus não queriam acreditar que a pessoa que elas
estiveram a contar a todos que era o filho de Deus tinha morrido
como qualquer criminoso normal. Fazia parecê-los mentirosos, e eles
não conseguiam suportar isso, por isso eles inventaram uma história
que eles pudessem suportar, uma história que tornava as suas
alegações sobre Jesus mais acreditáveis.
Eles teriam preferido se Jesus tivesse feito um milagre no último
minuto e flutuasse para fora da cruz sem ferimento algum e depois
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fosse para o céu e derrubasse todos os seus torturadores com um
relâmpago.
Muitas pessoas que estavam lá estavam à espera que ele fizesse
isso mesmo, e elas ficaram surpresas e desiludidas quando nada
aconteceu. Isso fez com que ele e todos os seus seguidores
parecessem falsos. Parecia que os Romanos estavam certos.
Os Romanos esperavam que ele admitisse que ele não era o que ele
tinha dito que era, e os seus seguidores esperavam que ele
impedisse a sua execução com algum tipo de milagre, e ele não fez
nenhuma das coisas. Foi muito anticlimático.
Até Jesus pensou que algo aconteceria. É por isso que ele disse:
"Pai, porque me abandonaste?"
Se Jesus o planejou, então Judas não o traiu como as religiões
dizem; ele apenas ajudou-o a realizar o seu plano de se matar a si
mesmo para salvar o mundo. Essa é só uma das muitas
inconsistências e contradições que mostram que as religiões não
sabem a verdade.
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Os vendedores: O problema é que não se podia basear uma nova
religião no que realmente aconteceu, não era bom o suficiente, por
isso os criadores de mitos, na sua sabedoria, decidiram mudar a
história e fazer parecer como se Jesus tivesse planejado ser um
sacrifício humano e/ou como se tivesse planejado o suicídio mais
doloroso de todos os tempos.
Os seguidores pensaram que Jesus tinha que saber o que ia
acontecer a ele, pois ele era o único filho unigénito de Deus. Eles
tinham que explicá-lo de algum modo.
Os crentes da época acreditavam que Deus nunca deixaria essa
morte humilhante acontecer ao seu único filho, se o seu filho não o
quisesse desse jeito. Os seguidores deles não conseguiam acreditar
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nos seus próprios olhos no que tinha acontecido, e então eles
entraram em negação.
Eles tiveram que torná-lo em mais do que foi e trazer um elemento
supernatural, mais espetacular, para a mesa, ou a sua nova religião
morreria com Jesus. Os vendedores começaram a trabalhar. A maior
parte dos falsos testemunhos de Jesus vieram desta necessidade de
fazer parecer como se Jesus tivesse planejado que tudo isso
acontecesse, especialmente a sua própria execução.
É um truque velho, outro exemplo da grande mentira. Essa versão
tem sido usada através da história. A forma como funciona é, quanto
mais inacreditável e escandalosa for uma mentira, mais pessoas
acreditarão. As pessoas usarão a racionalização de que ninguém
poderia inventar algo tão inacreditável, por isso deve ser verdade.
Os criadores de mitos reescreveram coisas que Jesus realmente
disse para se encaixarem no novo cenário, e ao fazê-lo, eles criaram
um dos mitos mais bem-sucedidos da história, o monstro de todos os
mitos.
A verdade é: Jesus não planejou ser crucificado ou de ser um
sacrifício vivo a Deus, nem planejou um suicídio lento e doloroso. Não
foi predeterminado. Ele estava contra a prática pagã do sacrifício, por
isso ele certamente não a promoveria com a sua própria morte. O que
aconteceu foi o que pareceu acontecer; não foi nada de especial ou
fora do normal. Foi algo que aconteceu a milhares de pessoas nessa
época da história.
Morrer pelos nossos pecados: Pode se dizer que qualquer um que
tenha sido morto por outra pessoa morreu por causa da nossa
natureza pecadora. Os seguidores dele fizeram um grande escândalo
para servir os seus próprios interesses. Jesus não era nada de
especial para ninguém exceto para os poucos ostracizados
desesperados. No fim da sua vida, ele não tinha ninguém do seu
lado.
A verdade é que, Jesus não teve nenhum seguidor que realmente
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acreditava que ele era o filho de Deus. Se eles acreditassem, eles
teriam o defendido no seu julgamento. Ninguém o teria traído como é
dito que Judas traiu, e eles não estariam a dormir enquanto ele
estava a suar sangue quando os Romanos estavam a vir buscá-lo.
Se ele tivesse realmente feito milagres, como trazer os mortos de
volta à vida, eles não estariam preocupados com o que os Romanos
iriam fazer com eles, estariam? A verdade é que, ninguém pensou
que ele era Deus, que ele conseguia fazer milagres, e nem gostavam
muito dele. Todos no festival da Páscoa não gostavam tanto dele que
eles perdoaram um criminoso comum em vez dele. Isso faz parte das
histórias de eventos aceites.
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Uma razão pelo qual Jesus se sacrificar a si mesmo para salvar-nos
não aconteceu é porque isso contradiz a própria teologia que é
suposto suportar. Por que é que alguém a morrer pelos nossos
pecados, iria absolver-nos dos nossos pecados?
A única forma dos nossos pecados serem perdoados, de acordo
com Jesus, é se nós nos arrependermos, se virmos a verdade e
se vivermos a vida, parar de falhar a marca (pecar).
De acordo com o que Jesus ensinou, outra pessoa não nos poderia
mudar para seres espirituais, independentemente do que fizessem.
Eles podem mostrar o caminho, mas nós temos que fazer a
verdadeira mudança (arrepender) a nós próprios. Perceber a verdade
e a vida é o que nos transforma numa nova forma de vida; nada mais
o faz. Nós temos que mudar.
Nós não vemos as coisas da maneira que elas são; nós as
vemos da maneira que somos.
Dizer que acredita em algo não o transforma. Você ainda é um
animal, ainda é exatamente como era antes de ter dito que
acreditava, ainda a falhar a marca.
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Nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de
pensamento que o criou. Albert Einstein
Arrepender: Apenas a verdade o transforma, pois apenas a verdade
literalmente muda a sua mente para algo completamente novo, e
quando a sua mente literalmente muda, você literalmente muda para
um ser espiritual.
Deixe esta mente estar em vós, que estava também em Jesus
Cristo.
Filipenses 2:5
Verdade: Por que é que Jesus faria a "verdade" o seu tema central,
por que é que ele diria que ela é o que ele é, se ela não importasse?
A verdade é a verdade e a crença é a crença. Eles são opostos. A
palavra "verdade" tem um verdadeiro significado se o procurar no
dicionário, e não é = fé ou = crença ou = mito, etc. Ela significa o que
a evidência diz: aquilo que é. As religiões nem se dão ao trabalho de
ver o que a palavra verdade realmente significa. Como é que elas
podem argumentar o que é verdade quando elas nem sabem o que a
palavra significa?
Arrepender: A palavra "arrepender" vem do latim e significa "mudar a
sua mente." Ela não significa o que a maioria das pessoas pensa que
mudar a sua mente significa. Ela literalmente significa mudar a sua
mente, da mente de um animal para a mente de um ser espiritual. É
por isso que o arrependimento o salva; ele muda-o verdadeiramente.
Jesus disse, "Não tente seduzir-me Satanás, pois está escrito
que servirás o espírito."
Mudar a sua mente significa mudar de uma mente que controla o seu
espírito para uma mente que sirva o seu espírito e Deus. Ser salvo
significa aprender a verdade.
Devemos exigir uma maneira substancialmente nova de pensar
se a humanidade quiser sobreviver. Albert Einstein
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Pecado significa falhar a marca. Para parar de pecar, você tem que
encontrar a marca; ninguém pode encontrá-la por si. Eles podem
mostrar-lhe o caminho, mas é você que tem que a ver.
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Além do senso comum, a forma como podemos saber que a história
do sacrifício humano não é verdade é que ela não fez com que as
pessoas aprendessem a verdade e a vida e se transformassem em
seres espirituais. Ela faz o oposto e esconde a verdade. É uma
enganação.
A maneira fácil: Por que é que Jesus teria dito às pessoas para se
arrependerem (aprender a verdade e a vida) se ele sabia que elas
não tinham que se arrepender? Ele deveria estar a dizer às pessoas
para esperarem até que ele organizasse o sacrifício humano dele
mesmo e depois para elas acreditarem que ele o fez por elas, e elas
teriam um passe livre para o céu.
Em outras palavras, você pode ser um violador/estuprador e
assassino de crianças em série até o momento da sua morte, e
depois pode simplesmente dizer "Eu acredito que Jesus morreu por
mim e pelos meus pecados," e você irá para o céu. Não funcionará,
pois não o torna um ser espiritual.
Tem havido um debate contínuo entre teologistas Cristãos se é a fé
ou as ações que o qualificam para o céu. Em outras palavras, é a boa
forma moral como você viveu ou a fé de que Jesus morreu por nós
que importa?
A maioria das pessoas concluiu que você precisa de ambos, o que
contradiz a Bíblia. A verdade é que, nenhum dos dois o salvará se
você não sabe a verdade. É apenas um jogo da mente, o trabalho do
diabo para distrair as pessoas da verdadeira verdade, para enganálas para que percam a marca. É outra premissa contraditória que
ninguém parece ver.
Morreu para perdoar os nossos pecados: O que diabos é que isso
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quer dizer? Todos morrem; alguns até de maneira pior do que Jesus.
Como é que morrer, algo que acontece a todos, um sacrifício? Jesus
estava a ir para o céu; ir para o céu é um sacrifício?
Você está sempre a ouvir pregadores a dizer que os nossos pecados
foram lavados pelo sangue de Jesus. Que pensamento horrível. Isso
literalmente diz que matar o único filho de Deus foi uma coisa boa,
pois deixa as pessoas irem para o céu. Não faz sentido, ainda assim
os vendedores conseguiram fazê-lo o tema central de uma religião
inteira.
Se Jesus queria que os Romanos o matassem como os Cristãos
acreditam, então Judas estava a ajudá-lo, não a traí-lo como eles
também acreditam. O que é então?
Sacrificar para ele próprio: É compreensível que as pessoas
ignorantes e primitivas do passado acreditassem, mas por que é
agora pelo menos um bilião de pessoas dizem que acreditam? Quer
dizer, sacrificar um animal para satisfazer Deus é mau, mas elevá-lo
para sacrifício humano é pior, e Deus sacrificar o seu próprio filho
para ele próprio é além de loucura.
Ainda assim, um grande promotor chamado Paulo conseguiu tornar
este mito a parte mais venerada do Cristianismo, tornou-o o próprio
mecanismo para a salvação de uma pessoa, as chaves literais para o
céu. É uma enganação, uma bem óbvia, mas as pessoas acreditam
nela.
Paulo inventou a religião Cristã por volta de 64 D.C.
Paulo foi muito mais responsável pela religião Cristã que temos hoje
do que Jesus. Ele quase que sozinho criou o dogma moderno. Muitas
outras pessoas refinaram o sistema de crença, os rituais etc., mas foi
Paulo que juntou o dogma básico que persiste até hoje. As histórias
existiam antes de Paulo, mas ele pegou uma delas, refinou-a, e foi
com ela.
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Os apóstolos: As pessoas que seguiam Jesus quando ele estava
vivo foram os primeiros a começarem uma religião baseada em
Jesus. Era mais precisa, pois eles estavam com ele. Eles recebiamno da fonte, mas eles interpretavam ele errado também. O problema
era que todos eles tinham as suas próprias interpretações e estavam
a competir uns com os outros. Todos estavam errados; nenhum deles
sabia sobre o que é que Jesus estava a falar.
Todos eles tinham os seus próprios seguidores, e eles literalmente
lutaram e mataram-se uns aos outros para defenderem as suas
interpretações. Esta violência diz-lhe que eles já estavam a interpretar
Jesus de modo errado. Eles realmente não conseguiram muito. Eles
só lutaram uns com os outros e sofreram muita perseguição dos
Romanos e dos Judeus. Alguns deles até foram crucificados, mas era
uma maneira de sobreviver e de se sustentarem, e naquela época era
muito difícil se sustentar.
Por outro lado, Paulo focou-se apenas em uma interpretação e ele a
vendeu com muita perícia e sucesso. Ele disse que a sua
interpretação era a única interpretação, logo, os outros foram
simplesmente esquecidos com o passar do tempo, especialmente
depois de Constantino. Paulo veio depois de Jesus estar morto, por
isso ele nunca o conheceu, mas ele pode ter sido o melhor vendedor
e promotor que já viveu.
Você tem que escolher entre o que Jesus diz e o que Paulo diz. A
maioria dos Cristãos acredita no que Paulo diz e não no que
Jesus diz.
Você não pode acreditar que os dois estão a dizer a verdade, pois
eles se contradizem um ao outro.
Paulo é a melhor e a pior coisa que aconteceu ao Cristianismo. A
melhor, pois sem ele a religião nem estaria aqui hoje. A pior, pois o
dogma que ele criou contradiz completamente a verdade que Jesus
estava a tentar dar ao mundo. Não me entenda errado; Paulo revela
mais verdade na Bíblia do que qualquer um exceto Jesus. São as
conclusões gerais dele que estão erradas. O nosso pecado não é
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lavado pelo sangue de Jesus como Paulo disse e como a igreja está
sempre a pregar desde que ele o disse e foi canonizado.
Não é o sangue que Jesus sangrou; é a verdade que Jesus disse
que salva.
Paulo era na verdade chamado Saulo antes de ter mudado o seu
nome e os seus modos. Como Saulo, ele era um dos maiores
inimigos das primeiras igrejas. Ele era um Fariseu e foi responsável
por muita das perseguições e até mortes dos primeiros Cristãos. O
objetivo dele era matar todos os Cristãos. Enquanto estava numa
viagem, ele disse que Jesus apareceu-lhe e o convenceu a virar
Cristão. Paulo, o assassino de Cristãos, virou um santo Cristão. Este
cenário improvável faz as pessoas acreditarem ainda mais.
Ele é responsável por maior parte do novo testamento da Bíblia. Você
pode não gostar desta história, mas é a verdade, e como Jesus disse,
é a verdade que o liberta.
Quanto mais absurda a história, mais as pessoas acreditarão
nela.
O fator absurdo: Muitos dos tais Cristãos que acreditam que Jesus
morreu pelos nossos pecados, a história do suicídio/sacrifício
humano, olham com desdém para pessoas que acreditam em
doutores bruxos e superstições. No entanto eles acreditam em algo
que faz ainda menos sentido e que é ainda mais absurdo.
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Assassinato de crianças: Abraão, o fundador das religiões
Judaicas, Cristãs e Muçulmanas, estava a planejar cortar a garganta
do seu próprio filho para sacrificá-lo para Deus. Jesus, o filho de
Deus, foi sacrificado para o seu pai. É dito que o rei Herodes, o líder
da religião Judaica da época, ordenou que todos os bebés e crianças
masculinos de uma cidade inteira fossem mortos. A interpretação da
Bíblia do passado e do presente dizem que a maior parte dos seus
líderes e profetas reverenciados estavam a fazer as coisas mais
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horríveis imagináveis. Assassinato, sacrifício de crianças e de
animais, incesto, vinganças e injustiças são os preceitos aceites da
interpretação da Bíblia.
Ressuscitar dos mortos, o beber sangue e o comer carne simbólicos
soam muito como uma história de zombies e vampiros.
Toda esta conversa sobre a natureza mágica do sangue de Jesus
deriva da concepção errada que as pessoas tinham no passado; que
a vida, ou o espírito, estava no sangue. Nós agora sabemos que a
vida não está no sangue. Se estivesse, uma transfusão completa
deveria colocar o espírito de outra pessoa no seu corpo.
Quanto mais inacreditável algo é, mais fanáticos os seguidores serão.
Não faz sentido, mas faz parte da natureza humana. É a natureza do
diabo/mente.
Código Da Vinci: Recentemente um novo mito foi proposto chamado
"O Código Da Vinci." São apenas mais porcarias sobre o poder do
sangue; desta vez é a linhagem. Este e outros livros novos, como os
livros Deixados para trás, são apenas a mente a criar novos mitos
para adicionar a velhos mitos. Um mito é um mito; enganação é
enganação.
A enganação mata; apenas a verdade salva.
A enganação mata, pois ela enterra o espírito na enganação. Apenas
a verdade pode salvar-nos, e ninguém sabe o que ela é. A maioria
das pessoas nem quer saber.
Escapar da realidade: Os novos mitos são muito populares. O
Código Da Vinci e a série de livros Deixados para trás têm sido best
sellers, pois as pessoas estão à procura de escapar da realidade, não
à procura da realidade. O problema é que, é impossível escapar da
realidade. A vida é a realidade. Acreditar que a realidade é diferente
não a torna diferente.
O medo subconsciente e consciente da morte que é impossível
evitar está a manter as pessoas espiritualmente mortas.
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Arrebatamento: Os livros Deixados para trás são sobre algo
chamado o arrebatamento, onde os poucos escolhidos supostamente
voarão para o céu antes que todos sejam tramados. Eles baseiam a
ideia inteira numas poucas frases da Bíblia que foram interpretadas
para significar que os fiéis encontrarão Jesus no ar. É apenas
pensamento desejoso, uma das maiores fantasias. A Bíblia diz que
Satanás é o príncipe do ar. Isso diz-lhe onde eles vão realmente. É a
velha enganação da torta no céu reembalada. Agora, se você se
arrepender, Jesus estará no ar e em todo o lugar.
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A única razão pelo qual as pessoas querem escapar da realidade
é porque elas não sabem o que a realidade realmente é; eles não
sabem que ela é melhor do que qualquer mito.
As pessoas estão a tentar escapar da verdade e da vida, e é isso o
que Jesus literalmente diz que é. As pessoas querem enganação, e é
isso que a Bíblia literalmente diz que o diabo é. As pessoas só têm
que acordar e fazer o oposto.
A era de escapismo tem que acabar, ou a raça humana acabará.
Viver numa ilusão levará à nossa destruição. Você tem que saber a
verdadeira situação para lidar com ela. Se tentar desarmar uma
bomba atómica, tem que saber como ela funciona para fazê-lo. Se
começar a mexer nos fios porque tem fé que é a coisa certa a fazer,
isso vai acionar a bomba. Se acreditar que veneno é leite e bebê-lo,
isso vai matá-lo. Deveria ser óbvio, mas a verdade é que a maior
parte das pessoas não consegue ver como é perigoso viver cego. Os
cegos estão a conduzir os cegos.
Jesus disse, "Se um homem cego conduzir um homem cego,
ambos cairão num buraco."
Moderados: As pessoas que são a maioria moderada numa religião
dizem que são apenas os fanáticos que estão a criar todos os
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problemas, quando na verdade eles estão a deixá-los. Veja o filme de
Bill Maher, Religulous; ele explica o preço das bostas religiosas.
É por isso que apesar de não querermos encarar a verdade, nós
temos que encará-la.
Como John Lennon disse, o sonho acabou. Nós acabaremos com
o sonho, ou ele acabará connosco.
O diabo/mente não teve que trabalhar muito para enganar as
pessoas; elas acreditarão no que qualquer pessoa disser,
independentemente do quão absurdo for. Os crentes são os
verdadeiros agentes do diabo/mente. Quanto mais absurdo, mais eles
acreditarão. O problema é que a verdade é muito normal para a maior
parte das pessoas normais acreditar.
Nós fomos condenados por alguém e salvos por outro alguém?
A religião Cristã diz que a humanidade foi condenada devido a algo
que Adão e Eva fizeram, e nós fomos salvos pelo que Jesus fez. Nós
não criámos nenhum problema (pecado original) e nós não temos que
fazer nada para sair dele (perdoados pelos nossos pecados) exceto
acreditar que tudo aconteceu mesmo. Se você acredita na maneira
que a Bíblia é interpretada pela religião Cristã, a humanidade não
está nem no problema. Nós não fazemos nada para entrar em apuros
ou para sair dele.
Poderia algo ser mais inacreditável ou fazer menos sentido?
Por que é que um Deus omnisciente teria pessoas inocentes como
responsáveis por algo que Adão e Eva fizeram? Isso não é equitativo
nem justo, independentemente de como o veja. Por que é que Deus
sacrificaria o seu único filho para ele mesmo a fim de perdoar-nos
pelo pecado que nós não éramos responsáveis em primeiro lugar?
O público acreditará em qualquer coisa, desde que não seja
fundado na verdade. Edith Sitwell
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Mentiras/verdade: Se uma pessoa carismática com grande perícia
de contar histórias contasse às pessoas que anjos apareceram a ele,
ou que Jesus ou Deus apareceram e falaram com ele, e o tempo
fosse certo, ele começaria uma religião. As religiões na verdade
começaram com alguma mentira ou mal-entendido.
Exemplo: Paulo e Joseph Smith começaram religiões principais por
dizerem que viram e falaram com um espírito, que uma coisa quase
fantasma fez uma aparição a eles. Paulo começou o Cristianismo
moderno e Joseph Smith começou a religião Mórmon.
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Ninguém fez nada de errado no passado; tudo teve que
acontecer como aconteceu.
Se uma mentira ou delusão leva as pessoas a verem a verdade
primordial, elas são boas. Você tem que ter em mente que tudo era
uma mentira ou enganação até agora. No passado, as nossas mentes
não nos deixavam ver a verdade; você só conseguia trabalhar com
mentiras.
O inconsciente coletivo ou Espírito Santo tem que usar a mente a fim
de revelar a verdade. Isto significa que ele tem que usar mentiras
para revelar a verdade. Ele tem que usar o diabo, as nossas mentes
enganadoras, pois a verdade não nos pode alcançar diretamente. Ela
tem que ir através das nossas mentes.
A jornada espiritual é uma jornada sobre ver a verdade escondida
nas mentiras ou enganações. É sobre ver a realidade numa ilusão. É
sobre transformação, pecadores a transformarem-se em santos,
diabos a transformarem-se em anjos, mentiras a transformarem-se
em verdade, e a humanidade a transformar-se em seres espirituais.
Virá-lo ao contrário: O oposto da verdade se torna a verdade. Não
existe maneira de evitar este caminho para a verdade primordial, pois
nós todos começámos a viver desde a enganação. Esse é o
verdadeiro pecado original.
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O inconsciente coletivo teve que usar mentiras para revelar a
verdade.
Cápsula do tempo: Toda a enganação foi necessária, pois a
enganação formou um recipiente inexpugnável para a verdade. Ela
protegeu a verdade para que ela pudesse passar pelo tempo
inalterada. Agora tudo o que temos de fazer é abrir o recipiente da
enganação e deixar a verdade sair. Nós o abrimos ao ver o oposto
dele.
Os mitos religiosos agiram como recipientes da verdade para
preservarem a verdade até agora.
Todas as religiões contêm mentiras, enganações, mal-entendidos e a
verdade. As mentiras e os mal-entendidos começam algo no qual as
pessoas ficarão envolvidas e construirão em cima, pois elas agradam
a mente. O inconsciente coletivo plantou a verdade nos mitos e usou
histórias imaginárias para transportar a verdade até agora.
É bom que a verdade tenha sido escondida: A verdade pode ser
prejudicada se ela for vista antes que o tempo seja o certo. Isso força
a verdade em mitos e mata ou ostraciza os seus profetas. Essa é a
razão pelo qual quase ninguém foi capaz de ver a verdade até agora.
Jesus e os outros profetas plantaram as sementes que tinham de ser
plantadas, mas eles pagaram caro por fazê-lo. As sementes da
verdade que eles plantaram estão a começar a crescer e a florir, e
isso está a ajudar a tornar a nossa salvação possível. Ao esconder a
verdade e a vida até agora, o inconsciente coletivo protegeu a nós e à
verdade. O tempo tem que ser o certo para a verdade, ou ela apenas
causaria problemas.
O inconsciente coletivo pode dar-nos informação que não sabíamos,
e também pode impedir-nos de ver coisas se não for do nosso melhor
interesse vê-las.
"O Espírito da verdade; o mundo não pode recebê-lo, porque não
o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com
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vocês e estará em vocês."João 14:17
Agora que podemos, como Jesus disse, nós temos que separar
o trigo do joio.
O joio é a proteção exterior que protege o trigo do clima, mas ele tem
que ser retirado antes que você possa comer o trigo, antes que você
possa receber vida dele e ser nutrido por ele.
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A Verdade Sobre Jesus Cristo (206-209)

O nascimento virginal: Maria provavelmente inventou a história de
Deus engravidá-la para que ela não fosse ostracizada nem
apedrejada até à morte por ser uma mãe adolescente não casada.
Ela pode ter sido violada / estuprada por um soldado Romano, ou por
um outro pervertido, como acontecia a milhares de mulheres jovens.
Naquela época, as mulheres eram penalizadas mais do que os
violadores / estupradores. Ela pode ter simplesmente dito uma grande
mentira e ter começado o Cristianismo. Ela teria que ter dito a Jesus
que ele era o filho de Deus para manter a mentira viva, por isso ele
cresceu realmente a acreditar que Deus era o seu pai. Jesus não
estava a mentir quando ele disse que era o filho de Deus, pois ele
apenas estava a acreditar no que a mãe dele disse-lhe. Isso inspirouo e conectou-o ao inconsciente coletivo, o que ele chamava de
Espírito Santo. Isso deu-lhe a habilidade de canalizar toda a verdade
que ele canalizou. Ele procurou pela verdade no presente, pois ele
acreditava que Deus, o seu pai, tentaria comunicar com ele.
Simplesmente pensar isso abriu a porta da mente universal e da
verdade e da vida. Jesus tinha a mente muito aberta e era muito
corajoso.
É um bom exemplo de como uma mentira pode levar à verdade.
O túmulo vazio: As pessoas dizem, e o túmulo vazio? Os Romanos
podem ter só pegado o corpo e o enterrado num lugar desconhecido,
para que a sepultura dele não virasse um ponto de encontro para os
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seus seguidores. Eles normalmente enterravam criminosos num
túmulo com outros criminosos, e era isso que Jesus era para eles,
logo foi isso que provavelmente aconteceu. Não há razão para eles
terem-no tratado de modo diferente do que qualquer outro criminoso
ou criador de problemas.
A história de uma pessoa rica dar o túmulo da sua família a Jesus não
soa verdade, pois ninguém queria mostrar aos Romanos que
gostavam de Jesus; podia colocá-los em apuros. Jesus não tinha
qualquer seguidor rico que o defendesse de qualquer jeito.
Se o tipo/cara rico gostava tanto de Jesus, onde estava ele no seu
julgamento? Se ele não se arriscou a mostrar que ele estava com
Jesus para salvar a sua vida, não faz sentido que ele o faria depois
que ele já estava morto.
A Ressurreição: Então as pessoas dizem, e os seguidores que o
viram a andar pelo caminho, que viram as suas feridas, que falaram e
comeram com ele depois de ele supostamente estar morto? Por que
é que ele comeria como um mortal?
Alguém pode ter subornado os guardas e tê-lo tirado da cruz antes
que ele morresse, ou os Romanos deixaram-no ir, para que eles não
criassem um mártir, e ele só estava a sair da cidade quando alguns
dos seus seguidores o viram.
Ele pode não ter sido tão ferido como a história diz, e pode ter
demorado mais do que três dias para ele aparecer. Algumas pessoas
dizem que Jesus foi à India e viveu até à velhice e foi enterrado em
algum lugar por volta de Katmandu. O Bhagwan Rajneesh (Osho) foi
de onde eu ouvi essa história; procure na Internet e veja-a por si
mesmo. Eu não sei se é verdade, mas faz mais sentido do que a
historia aceite.
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A história: A história da ressurreição vem apenas de um
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la inventado para ajudar a nova religião que ele estava a tentar
promover a ficar mais bem-sucedida. Paulo revela a maior parte da
verdade e a maior parte das bostas.
Eu não sei o que aconteceu. Ninguém sabe, e essa é a verdadeira
verdade.
Não existe evidência do que aconteceu, apenas histórias conflituosas
de fontes duvidosas, mas as coisas que eu digo acima são possíveis,
e conceição de um único sexo (imaculada conceição) e ressuscitar
dos mortos não são.
Se Jesus realmente fez qualquer milagre, como ressuscitar os
mortos, as pessoas que viram os milagres teriam o seguido e não
teriam temido qualquer pessoa por qualquer razão. A Bíblia diz que
centenas de pessoas viram-no a fazer milagres. Se isso fosse
verdade, ele teria muito mais do que apenas doze seguidores, e eles
não teriam agido como agiram nem teriam o traído como a Bíblia diz
que eles traíram. Simplesmente não soa a verdade, soa?
A verdade é a verdade, e Jesus diz que é a verdade que o liberta.
Não existe evidência de que Jesus sequer existiu, mas se ele existiu,
e se ele morreu mesmo na cruz, os Romanos provavelmente
retiraram o corpo e queimaram-no secretamente. Eles faziam este
tipo de coisa quando eles queriam acabar com a influência de um
criador de problemas. O tiro saiu pela culatra desta vez.
Se Jesus morreu mesmo na cruz, como a história diz, foi um sacrifício
pela verdade, mas nada mais. Eu acho que parte da história de Jesus
foi verdade, mas não importa.
Se nada na Bíblia fosse historicamente verdade, isso não a
tornaria menos importante. Isso torná-la-ia mais importante.
É assim, pois ela revela a verdade primordial, e é isso que
importa. Isso é o que torna a Bíblia mais importante e milagrosa,
pois ela prova que existe um Espírito Santo ou inconsciente
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coletivo que a criou para mostrar-nos a verdade.
Se maior parte da história for verdade, ele fez um grande sacrifício
pela verdade, ele foi torturado até à morte por ela. Ele não tinha que
ser; ele podia ter parado a tortura quando quisesse. Ele só tinha que
dizer que estava a mentir. É por isso que as autoridades torturaramno tanto; eles queriam ouvi-lo dizer que ele estava a mentir.
A história diz que ele nunca desistiu, e poucas pessoas conseguiriam
ter feito isso. Até mesmo uma pessoa maluca não teria conseguido.
Graças ao que ele fez, nós temos estas revelações agora. O que ele
fez foi um grande sacrifício para espalhar a verdade, e teria sido
trágico se ninguém soubesse o que a verdade é.
Se ele tivesse abjurado, ele estaria a chamar a sua mãe de
mentirosa, e essa pode ter sido uma razão pelo qual ele não o fez.
Ele teria a destruído.
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A morte de Jesus: Jesus mostrou-nos o que um ser espiritual
consegue fazer. O facto de que ele não se rendeu à dor e ao medo da
morte diz-lhe que ele sabia a verdade e a vida, era a verdade e a
vida. Um mortal e um falso não conseguiria fazê-lo. Seria impossível.
É por isso que a maneira como ele morreu é significante, é uma
grande prenda, não ele morrer pelos nossos pecados como as
religiões dizem.
Jesus era mais do que humano: Ele é a única pessoa que você
pode ter a certeza que era mais do que humano pela maneira como
ele enfrentou a pior morte possível. Segui-lo significa estar pronto
para algo igualmente mau, o que pode nem ser possível. Ele pode ter
aguentado a pior coisa possível para fazer que seja mais fácil nós
aguentarmos a nossa morte. Se nós estivermos escolha, nós vamos
pela forma fácil e indolor, mas nem sempre cabe a nós. Cabe a Deus,
a força do equilíbrio, tal como o nascimento e o resto da vida.
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Se ele morreu na cruz ou não, não importa, pois ele espalhou a
mensagem. Ele disse que sabia o que a verdade era, e foi provada
ser a verdade primordial. É uma das melhores explicações da
verdade já feitas.
Eu pessoalmente acho que o que ele disse é a melhor explicação da
verdade primordial, e é por isso que eu o cito tantas vezes neste livro.
O que quer que ele tenha feito foi o suficiente para espalhar as suas
revelações. A verdadeira história nunca é tão boa quanto o mito. O
mito foi preciso para levar o que ele disse a nós.
O que ele fez não contou para nada se as pessoas apenas
acreditarem nos mitos. Lembre-se, a verdade é o objetivo. Jesus
diz que é a verdade que o liberta.
Mundo plano: Apenas algumas centenas de anos atrás, as pessoas
acreditavam que o mundo era plano, mesmo havendo boa evidência
de que era redondo, maior parte das pessoas não acreditou ou quis
acreditar. Elas não quiseram admitir que estavam erradas.
A verdade pode lhe libertar, mas primeiro, vai irritá-lo.
Gloria Steinem
É desconfortável descobrir que o que você pensava que era a
verdade toda a sua vida não é verdade, mas isso faz parte de
crescer. Foi chato quando descobrimos que a história do Pai Natal /
Papai Noel era um mito, e nós agora estamos a descobrir o mesmo
sobre a religião.
Jesus disse, "As vossas mentes devem ser esvaziadas das
falsidades desta dimensão se quiserem saber a Verdade Eterna."
Crescer: Será que o que ele disse podia ser mais claro? É dificil de
aceitar, mas não temos escolha; é o que separa os enganadores dos
verdadeiros Cristãos. É tempo de crescer e parar de acreditar nos
mitos e contos de fadas. Se nós não crescermos agora e encararmos
a verdade (Jesus), as nossas crianças não terão a chance de crescer.
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É assim tão simples. A Bíblia diz, "Quando eu era criança, eu
acreditava como uma criança, falava como uma criança, mas agora
que cresci, deixei para trás as coisas de criança."
Esses velhos mitos e contos de fadas eram divertidos e confortáveis
de acreditar, mas nós ficámos sem tempo para brincar. Apenas a
verdade nos pode salvar agora.
Você tem que ter a consciência de uma criança e o
conhecimento da verdade.
Aqueles que conseguem aceitar a verdade quando a escutam e a
vêem serão salvos. Aqueles que não conseguem ou quiserem apenas
ficar na sua zona de conforto popular e aconchegante estarão
perdidos. Isso é justo.
Jesus disse, "Mostre-me a pedra que os construtores rejeitaram.
Essa pedra é a pedra angular."
Em outras palavras, você não pode ficar na sua zona de conforto,
com o familiar. A verdade é diferente do que é popular, por isso você
não pode ir com a multidão. Você tem que desistir do falso a fim de
perceber o real.
Gandhi disse, "Mesmo se você for a minoria de um, a verdade
ainda é verdade."
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A verdade é que, no tempo de Jesus, se alguém criasse problemas
para a elite Judaica e para os Romanos, eles o executavam. Jesus
ameaçou o status quo Judaico e Romano. Ele era um blasfemador
aos governantes Judeus e um criador de problemas para os
Romanos, por isso eles o executaram usando o método padrão da
época.
Todas as grandes verdades começam como blasfémias.
George Bernard Shaw
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A crucificação não era nada de mais naqueles tempos de brutalidade.
Eles crucificavam as pessoas apenas por pregarem sem uma licença.
Jesus morreu como qualquer outro criminoso comum ou criador de
problemas. Havia muitos salvadores autoproclamados naquela época.
Jesus era um homem: As pessoas querem acreditar que Jesus era
fisicamente mais do que apenas um homem normal, o que ele não
era. Ele não era diferente do que qualquer outro homem fisicamente;
ele era apenas mais inspirado, mais conectado à mente universal
(Espírito Santo) do que as pessoas eram. Ele deu luz a si mesmo
espiritualmente. Como os outros profetas, ele canalizou coisas de
além da mente. Não é o profeta que é importante; é o que passou
pelo profeta que é importante.
Como Jesus próprio disse: "É o Espírito que dá vida; a carne não
produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são o
que é importante, pois elas vêm do espírito e vida."
Em outras palavras, está bem dizer que ele não era nada especial,
pois ele sabia que era o que passava por ele que importava. O que
vinha do Espírito Santo é que importava.
Jesus disse, "Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho
do homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito
Santo não será perdoado."
Em outras palavras, você não tem que pensar muito no profeta por
onde a mensagem passa, mas você tem que respeitar a mensagem,
ou não a terá.
Imagem de Escultura: A maioria das pessoas imagina Jesus a olhar
dos céus em algum tipo de pose espiritual. Para ver Jesus pelo que
ele realmente era, você só tem que imaginá-lo a fazer coisas que
todos os outros homens fazem no seu dia-a-dia, e você perceberá
que ele era um ser humano tal como nós. Ele comia comida e fazia
necessidades como outros homens, por isso, quando começar a
pensar que ele não era humano, imagine-o agachado atrás de um
arbusto. Ele tinha que o fazer como qualquer outro humano, e eles
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não tinham casa de banho/ banheiro naquela época. É irreverente,
mas não é a reverência que o liberta.
As pessoas estão a venerar o mensageiro e estão a perder a
mensagem.
As pessoas agem como se fosse o mensageiro que importasse e não
a mensagem, mesmo quando o mensageiro diz que é a mensagem
que importa. Nos tempos antigos, se as pessoas não gostassem da
mensagem que um mensageiro trazia, eles matariam o mensageiro.
Se eles gostassem da mensagem, eles fariam do mensageiro um
grande herói. É absurdo.
Eu não estou a dizer que Jesus não era divino; ele era. Eu estou
a dizer que todos podemos ser.
Eu não estou a dizer nada; é Jesus e a Bíblia que o dizem. Eu só
estou a mostrar este facto para as pessoas que dizem que acreditam
na Bíblia, mas que não devem tê-la lido realmente. Jesus disse que
é a verdade que o liberta. Essa é a verdade. A verdade não é sempre
o que as pessoas querem ouvir, mas é ela que o liberta.
Metaforicamente, é tudo verdade.
Nascimento virgem: Você dá luz a você mesmo quando você nasce
de novo, por isso é um nascimento virgem.
A ressurreição é verdade no sentido que Jesus ressuscitou mesmo
dos mortos. Ele só o fez muito antes de ter sido morto fisicamente.
Em alguma altura no começo da sua vida, ele parou de viver como
uma pessoa morta espiritualmente. Ele aprendeu a verdade e tornouse um ser espiritual imortal. Logo, ele ressuscitou mesmo dos mortos.
Quando você aprende a verdade, você faz o mesmo; você ressuscita
dos mortos.
Jesus disse, "A maneira dos mortais é uma morte vivida."
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O túmulo vazio: A história do túmulo vazio também é
metaforicamente verdade. Todos os túmulos estão vazios; existe um
corpo, mas o espírito consciente desapareceu.
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Nenhum Controlo - Ilusão de Vontade Própria (210-218)

As pessoas pensam que têm controlo sobre a vida delas; o
oposto é verdade.
Karma: A maioria das pessoas pensa que o que fizer terá um efeito
na sua vida futura, mesmo após a morte, que o que você fizer
retornará a si, etc. Não é verdade. Fazer algo, bom ou mau, para ou
por alguém, não criará o bem nem o mal na sua vida futura. É
equilibrado; apenas acontece independentemente do que você faça.
O equilíbrio torna a vida de todos justa, igual e perfeita, mas não é
influenciado por qualquer ação sua, boa ou má. O que você faz não
cabe a si; não é o seu trabalho. É o trabalho de Deus/vida. Graças a
Deus que Deus está no controlo.
O mandato Cristão de perdoar aqueles que o machucarem, ou o
ofenderem como a oração do Senhor diz, não é necessário, pois
quando a vida é vista verdadeiramente, você sabe que ninguém está
a fazer qualquer coisa. Deus está, o equilíbrio está, por isso você não
o leva pessoalmente. Tal como você não levaria um ataque de um
tubarão ou um urso pessoalmente, nem teria que perdoar o animal
que o machucou, você não o faz com humanos pela mesma razão.
As pessoas não seriam perfeitamente justas, Deus é. Você só pode
fazer uma coisa que importa, e isso é ver a verdade e viver a vida que
está a ser dada a si. Você nunca é a vítima de ninguém. Tudo o que
acontece é sempre Deus/vida a criar equilíbrio. A sua única escolha é
vê-lo pelo que é, ou não vê-lo.
Existem ocasiões e causas de porquê e para quê em todas as
coisas.
William Shakespeare
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Destino vs livre arbítrio: Fisicamente, você é um grupo de quase
sessenta triliões de células que fazem o que fazem por elas próprias.
A cada segundo existem triliões de coisas a acontecer dentro dos
nossos corpos que nos impedem de cair morto, e não temos nenhum
controlo sobre isso. Sangue está a ser bombeado, células estão a ser
criadas, hormonas estão a ser distribuídas; triliões de coisas fora do
nosso controlo têm que acontecer apenas para nós digerirmos
comida, e nem estamos cientes de que está a acontecer agora
mesmo.
As pessoas estão cientes do facto de que não têm controlo sobre os
trabalhos interiores dos seus corpos, mas a maioria das pessoas não
está ciente do facto de que elas não controlam o que está a acontecer
na parte exterior também. A maioria das pessoas acredita que está no
controlo, e o exato oposto é a verdade.
A dança da vida: Deus/vida lidera e nós seguimos na dança da vida.
Em outras palavras, o ambiente exterior faz algo, e o seu ambiente
interior (mente) reage a isso.
Nós estamos sobre o controlo completo dos nossos ambientes.
Você fica com fome - você come, precisa de dinheiro - você trabalha,
o telefone toca - você atende, fica com frio - você põe um casaco, fica
com calor - você o tira, se tiver uma coceira - você coça.
Depois existe o controlo ambiental maior; onde e quando você nasce,
se é rico ou pobre, sua educação, talento, saúde, género, beleza,
etnia, etc.
Verifique-o: A maneira mais fácil de verificar se estamos no controlo
ou não é simplesmente ver se alguém não morre como todos os
outros. Ninguém derrota a morte, nem mesmo os curadores de fé, e
ninguém quer morrer. O facto de que todos morrem em menos de
cento e cinquenta anos diz-lhe sem dúvida que nós não estamos no
controlo.
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Nós não temos livre vontade; nós temos algo melhor. Nós temos
a vontade de Deus.
Livre arbítrio ou livre vontade é uma ilusão, uma enganação criada
pela mente. É a segunda maior enganação depois da enganação de
que você é a sua mente. Quando você acordar para a verdade, a
primeira coisa que percebe é que não está no controlo.
Você vê que o criador e a criação estão juntos no presente.
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As pessoas querem acreditar num todo-poderoso Deus, mas também
querem acreditar que têm o controlo ou livre arbítrio. É outro jogo da
mente. A vida está no controlo de tudo o tempo todo,
independentemente do que você pensar.
Tudo o que quero saber é como Deus pensa.
Albert Einstein
Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade. Mateus 6:10
É fácil acreditar que está no controlo. Afinal, você faz o que quer. A
verdade é que, você faz algo porque algo no seu ambiente lhe dá
uma razão para fazê-lo, mesmo se for a sua mente.
O ambiente é tudo que não sou eu.
Albert Einstein
Em outras palavras, tudo fora do seu eu-espiritual, incluindo a sua
mente, é o seu ambiente. A sua mente foi e é criada pela sua
genética e pelo seu ambiente, passado e presente. A sua mente faz
parte do seu ambiente, da mesma maneira que o seu corpo faz, e
está controlada pelo maior ambiente direta e indiretamente.
Você pode dizer que os animais inferiores também estão no controlo
do que eles fazem ou não fazem. Um urso ou lobo pode decidir o que
faz de momento a momento, mas está apenas a reagir ao que está a
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acontecer à sua volta. Você faz as coisas que faz pelas mesmas
razões que um urso ou outro animal qualquer fazem o que fazem.
Os humanos fazem a mesma coisa que todos os outros animais,
apenas de uma maneira menos direta. As nossas mentes nos dão
uma maior percepção, do passado e do futuro, do que animais
inferiores. Logo, nós levamos o que aprendemos no passado e onde
queremos ir no futuro em consideração quando reagimos ao
ambiente, por isso reagimos de uma maneira um pouco menos direta
do que animais inferiores quando podemos.
Tudo é determinado, o começo como o fim, por forças que não
controlamos. Está determinado para insetos como para as
estrelas. Seres humanos, vegetais ou poeira cósmica; todos
dançamos num tom misterioso entoado na distância. Albert
Einstein
Como disse antes, a grande percepção que mudará o mundo será
quando a ciência perceber que a evolução sendo verdadeira significa
que evoluímos de animais inferiores, que fomos esses animais, que
fomos dinossauros, insetos, etc.
A segunda grande percepção: A ciência perceberá que as leis de
movimento de Isaac Newton significam que as leis governam toda a
matéria incluindo nós também, pois os nossos corpos são matéria.
Nós não estamos no controlo; livre arbítrio é uma ilusão, uma mentira.
É "ação-reação" que causa o movimento de todas as coisas no
universo, incluindo nós. Não pode existir matéria no universo que
esteja excluída destas leis fundamentais da natureza. O seu
livro Principia Mathematica explica as leis do movimento, e elas foram
provadas ser verdadeiras. Esse livro é a fundação da física moderna.
Os nossos corpos são governados por essas mesmas leis, pois os
nossos corpos são matéria no universo. Verdadeiro ou Falso?
Veja atentamente as coisas que faz e verá a verdade. Existe sempre
uma razão que precede cada ação sua. Da perspectiva da mente, o
mundo é uma grande confusão. Você tem escolhas, mas um número
limitado delas. Você sempre escolhe a que você acha que é a melhor.
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Nenhuma das escolhas que você faria iriam fazer uma verdadeira
diferença até agora. Todos estão a jogar macaco vê macaco faz e
cegamente vão em círculos, grandes e pequenos.
A vida é o que lhe acontece enquanto está ocupado a fazer
outros planos. John Lennon
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Dançar com o diabo: A humanidade está atualmente a dançar com o
diabo. Nós estamos a deixar a mente conduzir e nós seguimos. Tudo
o que temos de fazer é largar a mente e começar a dançar com Deus.
Deixe Deus conduzir, e você terá o parceiro de dança perfeito.
Pensar que nós estamos no controlo (vontade própria) é a raiz de
todos os problemas na Terra. É a ferramenta mais poderosa do
diabo/mente. Quando Jesus fala de vencer, ele está a falar de
vencer esta enganação. Ela separa o seu espírito de Deus.
Ego: Nos anos sessenta, todos estavam a falar de largar o ego. Eles
tinham a ideia certa, mas de novo, o tempo não era o certo para fazêlo. Você tem que saber a verdade primordial, e a verdade primordial
não podia ser sabida até agora por maior parte das pessoas. No pior
caso, a livre vontade se manifesta como orgulho, arrogância e
ganância, mas só pensar que você está separado é o pecado
absoluto, a raiz de todo o mal e conflito neste mundo.
A cenoura e a vara: As pessoas fazem tudo o que fazem para evitar
dor e sentir prazer. Você anda um caminho entre essas forças. Pode
parecer que algumas pessoas estão a fazer algo por outra razão, mas
é uma enganação/ilusão. Exemplo: Comportamento sacrificial só é
feito se a pessoa a fazê-lo se sentir bem por isso. Para algumas
pessoas, sente-se bem ajudar outros, ou sentir que é a coisa certa a
fazer sabe bem. Tudo o que você faz é para preservação própria ou
gratificação própria direta ou indiretamente. Cada passo que dá é em
última análise para si, independentemente do que possa pensar ou de
como pareça para os outros.
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As coisas que faz podem nem sempre fazê-lo sentir-se feliz, mas
você sempre acha que elas irão eventualmente, de uma maneira ou
outra, ou você não as fazia.
Madre Teresa ajudava os pobres porque ela se sentia bem ao fazê-lo
e/ou pela recompensa que ela pensava que iria receber no pós-vida
(sentir-se bem depois).
Quando você vê a verdade, ajudar os outros é a melhor maneira
de ajudar a si mesmo.
Depois de as pessoas saberem a verdade, elas ajudarão muito mais
os outros, pois saberá ainda melhor do que se sabe agora. Isso
abençoa o ajudado e o ajudante. As pessoas espirituais vêem os
outros como elas próprias, por isso elas adoram ajudar os outros.
Depois de a verdade ser conhecida, isso será um estilo de vida para
as pessoas espirituais, mas ainda será por razões egoístas. Nós
gostaremos de ajudar os outros, pois nós saberemos que todos são
como nós. Nós nos colocamos na posição das outras pessoas e
fazemos as mesmas coisas que quereríamos feitas se nós realmente
fossemos eles, logo, nós nos ajudamos de duas maneiras. Nós
também ajudaremos os outros porque sabemos que indiretamente
ajudamo-nos a nós próprios. Nós sabemos que temos que ajudar os
outros para a raça humana sobreviver e para criar o céu que
queremos na Terra. Nós também sabemos que podemos ser como
eles no futuro.
Aquele que experiencia a unicidade da vida vê seu próprio Ser
em todos os seres, e todos os seres no seu próprio Ser, e vê
tudo com um olho imparcial. Buda
Um ser espiritual naturalmente ajuda os outros. As pessoas
espirituais vêem todos como um membro da sua própria família, pois
a verdade é que, nós somos todos uma família de vida na Terra. Os
seres espirituais estão muito mais conscientes, logo eles sentem a
dor, prazer e o nível de realização das outras pessoas muito mais
agudamente.
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Jesus disse, "Ame o seu próximo como se ama a si
mesmo." Atualmente a maior parte das pessoas não se ama a si
mesma, mas elas se amarão em breve.
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O poder da dor: Nós evitamos dor e procuramos prazer, e não é
preciso muito dela para nos controlar completamente. Maior parte das
pessoas pode e aceita uma certa quantidade de dor a fim de ter mais
prazer no futuro de uma maneira ou outra. Elas vão para o trabalho a
fim de ter prazer mais tarde etc. Por isso, você pode dizer que não
estamos sobre o controlo direto de dor e prazer, e estaria correto. As
pessoas podem e intencionalmente recebem alguma dor e evitam um
pouco de prazer, mas elas ainda o fazem para evitar dor e para
receber mais prazer numa data mais tardia. A humanidade faz isso
frequentemente, enquanto animais inferiores são controlados muito
mais diretamente pelo ambiente. A maneira como a humanidade lida
com o controlo da dor e de prazer é apenas menos direta e mais
difícil de ver, mas a verdade é que resume-se tudo à mesma coisa. O
ambiente controla cada passo nosso.
Apenas a humanidade pode adiar dor e prazer, mas só é possível se
a dor for limitada. Se a dor for ilimitada, ela sempre o controlará
diretamente. O poder da dor é absoluto. A tortura fará as pessoas
entregarem as suas famílias e amigos mesmo sabendo que eles terão
que passar pelo mesmo. Nada no mundo físico tem mais poder de
influenciar as pessoas do que a dor física.
A tortura funciona: A dor física pode fazer qualquer um fazer
qualquer coisa. Nos filmes, o herói nunca fala, independentemente do
quanto ele foi torturado. A verdade é que todos falam, e normalmente
não é preciso muita dor para fazê-los falarem. Os verdadeiramente
fortes só durarão um pouco mais.
Se um torturador começar a esmagar os dedos do pé e o pé com um
martelo e for esmagando até em cima, a maioria das pessoas falará
antes que ele chegue ao joelho. Depois do joelho tem os órgãos
genitais. Choques elétricos são ainda mais dolorosos e não deixam
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marcas. Dado o tempo suficiente, todos falarão. Não é diferente para
as pessoas espirituais. Nós todos podemos ser controlados pelos
nossos próprios corpos físicos até que cheguemos no céu e os
nossos corpos já não estejam mais conectados para dor física. Agora
mesmo, milhares de pessoas estão a ser torturadas por profissionais.
É estimado que pelo menos cem milhões de pessoas foram
torturadas apenas neste século. O departamento de imigração diz
que quatrocentas mil vítimas de tortura estão a viver nos Estados
Unidos agora mesmo.
Os torturadores mais cruéis fizeram-no em nome da religião. A
chamada Santa Inquisição inventou todos esses famosos aparelhos
de tortura tal como o Iron Maiden, o rack e o triturador de cabeças.
Eles fizeram da tortura uma ciência. O uso de fogo e hot pokers eram
o seu preferido. A igreja não baniu esses aparelhos até 1848.
Para ser motivado o suficiente para fazer o que for preciso para
sair da dimensão animal, nós precisamos de nos lembrar como
as coisas no mundo animal podem ficar más.
As coisas podem ficar mais feias para a humanidade do que para
outro animal qualquer. As melhores e piores coisas aconteceram a
nós no passado e acontecerão de novo se não sairmos da dimensão
animal enquanto podemos.
O homem é o animal mais cruel.
Friedrich Nietzsche
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Ainda piora: A dor controla-nos absolutamente, e qualquer um que
possa causar-nos dor extrema pode controlar-nos completamente.
Imagine algum canalha que não merece ter controlo sobre si, tem
controlo sobre si. Imagine que a sua mulher e os seus filhos estão
sobre o controlo do chamado canalha. Imagine que este tipo é um
sádico e recebe o seu prazer diretamente da dor que ele causa a si.
Quanta mais dor e angústia ele infligir em si, mais prazer e felicidade
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ele recebe. Este idiota canalha tem sexo com a sua mulher e filhas
sempre que lhe apetecer. O nosso passado foi uma porcaria.
O poder e controlo excitam a besta, por isso não existe
esperança para esta dimensão.
A violência dirigida a outros é a maneira mais fácil de ter a atenção
das pessoas, mesmo se elas não quiserem dar. A dor conseguirá a
atenção completa de alguém com certeza. É uma maneira má de ter
atenção, mas funciona, por isso é usada por pessoas no poder.
Imagine que um canalha tem poder sobre si e os seus entes queridos,
e ele tortura-o sempre que puder. Imagine que isso tenha acontecido
a si mais do que uma vez. Isso aconteceu na maior parte das vidas
que você viveu durante os últimos cem mil anos. Você viveu esse tipo
de situações horríveis por milhares de vezes.
O líder do bando: Na maior parte do tempo em que os seres
humanos estiveram na Terra, nós vivemos em pequenas tribos de
homens, mulheres e crianças. Sempre havia um tipo que era o maior,
mais forte e mais bruto do que os outros. Este homem sempre se
tornava o líder absoluto do bando, e ele permanecia como líder
usando medo e violência extrema contra as pessoas mais fracas do
seu grupo. Quanto mais sádico o líder era, mais poder ele tinha;
crueldade funcionava.
Nos filmes, o tipo/cara bom sempre vence e salva as suas mulheres e
filhos. A verdade é que o tipo/cara bom normalmente perde e é
espancado ou morto em frente dos seus entes queridos sabendo que
eles são os próximos.
É o mais feio que pode ficar, mas é verdade, e é a verdade que o
liberta.
Você foi esse líder muitas vezes, mas você foi a vítima do líder na
maior parte do tempo. É a verdade, e é mais horrível do que eu
consigo descrever. Os maiores e mais fortes eram donos do mundo
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até a invenção de armas de fogo. Agora, os maiores são apenas os
alvos maiores e mais lentos. Eles já não estão no comando.
É equilibrado: A dor extrema causada pela tortura garante que você
tem muito prazer por vir no futuro, mas isso não a torna uma coisa
boa.
Eu não quero viver por mais tempo num mundo onde isso
acontece, você quer?
A verdade é que ninguém quer, mas o problema é que as pessoas
não vêem o seu passado verdadeiro, e porque elas não vêem, elas
terão que vivê-lo de novo. Aqueles que vêem não terão.
Quem é que iria querer viver numa dimensão que recompensa
brutalidade extrema?
Não é desfrutável falar sobre isto, mas eu tenho que lhe mostrar
o que está em jogo.
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A única razão pelo qual eu estou a dizer-lhe estas coisas horríveis é
porque a sua mente não o deixará vê-las. Ela mitificará o passado em
algum conto de fadas divertido, mas falso. Ela lhe dirá que você não
estava lá, quando a evidência diz que estava. Você precisa de ver o
verdadeiro passado para ter a motivação precisa para escapar da
dimensão animal. Você tem que ser atingido pesado com a verdade
para acordar.
Aqueles que não se lembram do passado estão condenados a
repeti-lo.
Você tem que saber o pior para ter o melhor.
Você tem que conhecer o pior a fim de ir para o céu; você já não tem
mais que o viver como as pessoas pensam. O ditado de que você tem
que passar pelo inferno para ir para o céu é verdade, mas nós já
passamos por ele muitas vezes, e nós não temos que o fazer de
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novo. Nós só temos que saber que já passámos para não termos que
passar nunca mais.
Você tem que ver o quão escuro pode ficar antes que possa ver
com quanta luz pode ficar.
Você tem que ver e saber como a vida pode ficar má ou escura antes
que possa quebrar pelas nuvens da mente para a vida divina. Não é
coincidência que a cruz é o símbolo da Igreja Cristã. Os pseudoCristãos não sabem, mas é para mostrar às pessoas como a vida
nesta dimensão pode ficar má. Se isso pode acontecer a um homem
a fazer o melhor que um homem pode fazer, pode acontecer a
qualquer um nesta dimensão. A morte de Jesus na cruz mostra como
a vida na dimensão animal pode ficar má, e levanta a questão; você
quer viver neste mundo?
Ninguém pode ser verdadeiramente livre do controlo do mundo físico
até que estejamos no céu. A realidade na dimensão animal é difícil de
aceitar e impossível de aguentar no seu pior. Se nós nos
esquecermos disso, nós paramos de procurar pela saída e teremos
que viver com isso.
O pior é onde toda a vida animal eventualmente leva. Você tem que
sair do caminho enquanto pode. O pior é onde viver
inconscientemente o levará se você não acordar. É tão certo como o
nascer e o pôr-do-sol.
Nós sabemos que acontece, e se isso acontece, pode acontecer
a si.
A coisa mais importante: O que vai volta, e é por isso que temos de
sair de um mundo onde dor extrema exista e onde o tipo/cara mau
tem todas as vantagens. Nós só o podemos fazer agora, por isso
nada é mais importante.
Canibalismo: Eu lhe darei mais um pouco de feiura. Quando você
acordar, você perceberá muitas coisas que foram escondidas
completamente pelas nossas mentes. Uma das melhores escondidas
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é o canibalismo. A maioria das pessoas ouviu isso acontecer de vez
em quando em situações muito raras e desesperadoras. Nós ouvimos
da Donner party presos nas Montanhas Rochosas, o acidente aéreo
na América do Sul, e alguns caçadores de cabeça Africanos, mas só
até aí. A verdade é que isso faz parte do comportamento animal
normal. Os seres humanos não são exceção, e nós o fizemos muitas
mais vezes do que qualquer outro animal. O canibalismo acontece
sempre que as pessoas começam a passar fome e acontecerá de
novo. Se nós não mudarmos, nós começaremos a matar e a comer
uns aos outros. Isso é um facto.
Você não enterra ou queima carne quando ela for a única coisa
para comer, e você passará fome ou os seus filhos passarão se
você não a comer.
O facto é que as pessoas matarão pessoas para comê-las se elas
estiverem a passar fome e podem fazê-lo sem ficar em apuros.
Acontecia o tempo todo no passado e aconteceu recentemente.
Quase ninguém percebe o que estava nas panelas dos campos de
concentração e guetos durante as guerras mundiais. Você não
enterra carne quando tem pessoas a morrerem à sua volta. Você não
deixa as pessoas saberem, mas pessoas a passarem fome nem
perguntam. Quando você acordar, o que mais o surpreende é como a
mente pode esconder as coisas de nós completamente. O facto que
ela pode esconder assusta-o mais do que o que ela esconde.
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O reino animal está num estado de guerra interminável. A
natureza dele é mate ou seja morto. Se você não quer viver os
milhões de anos de horror de novo, você tem que aprender a
verdade e a vida e tornar-se um ser espiritual agora.
O reino de Deus é o oposto do reino animal.
As coisas não estão más para nós agora, mas elas estarão de novo
se ignorarmos a verdade. Nós temos que fazer o que temos de fazer
enquanto podemos, escapar no breve tempo que podemos. Seja
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salvo agora. Tudo o que temos de fazer é o que é melhor para nós
agora para termos o melhor depois.
Conhecimento do passado motivará todos a saírem da dimensão
animal.
Eu acabei de lhe falar sobre a dor nos seus extremos, mas ela nos
controla nos seus níveis inferiores também. Parece apenas que ela
nos dá uma escolha.
Caminho animal: Todos andamos um caminho para fora da dor,
desconforto e medo, e em direção ao prazer e segurança. Você
continuará a seguir este caminho mesmo depois que souber a
verdade primordial. Deus/vida usa essas forças para nos guiar para
casa. A mente usa essas forças para nos manter a ir em círculos. Se
você sabe a verdade primordial, você vai para o céu. Se não, você
estará a ir em círculos. Você está num padrão de espera bruta e
violenta até que aprenda a verdade.
Homem/animal: As pessoas fazem as coisas que fazem pela mesma
razão que todos os outros animais fazem o que fazem. Por que é que
o seu cão ou gato faz o que faz? A humanidade não é diferente. Nós
vamos atrás do que queremos e nos afastamos do que não
queremos. Nós tentamos adaptar, sobreviver e ter sucesso no nosso
ambiente como toda a vida animal. A única diferença é que a
humanidade pensa que está no controlo e não está tão realizada
quanto os outros animais.
Todos os animais são o mesmo; a única diferença é que a
humanidade pode saber a verdade.
Não estar no controlo não diminui você; apenas o aumenta. Mesmo
se pudéssemos viver a vida sobre o controlo da nossa mente, não
seria tão bom, nem de perto, como viver a vida sobre o controlo de
Deus/vida é.
A verdade é que, você não ia querer estar no controlo mesmo se
tivesse a opção. Quando você aprender a verdade primordial, você
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percebe que a vida fora da mente animal é perfeita da maneira que é,
e você não mudaria nada.
A vida não é imperfeita; é apenas a consciência de vida que as
pessoas têm que é imperfeita.
Há muita coisa a acontecer para a mente controlar a vida, mesmo
se ela pudesse.
A vida não precisa de mudar. Ela não pode mudar; ela existe porque
ela é perfeita. Para algo durar para sempre, ele tem que ser perfeito.
Você só está verdadeiramente livre quando você sabe com
certeza que: Você não está no controlo.
A única coisa que pode e que precisa de mudar é o nível de
consciência e a percepção das pessoas. As pessoas precisam de ver
a perfeição da vida. Quando elas o fizerem, elas se tornarão uma
reflexão da perfeição e se tornarão elas próprias perfeitas.
Jesus disse, "Você é para ser perfeito, como Deus é perfeito."
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A mente animal pela sua própria existência faz a sua vida imperfeita
e não realizadora, e depois ela se torna mais forte ao tentar repará-lo.
Quanto mais forte ela fica, menos perfeita parece ser a vida. É o
círculo vicioso absoluto.
A Bíblia explica-o perfeitamente. Satanás cria a enganação que
controla.
Todo-poderoso: Deus/vida criará equilíbrio, independentemente do
que você faça ou pense. Deus/vida controla o universo infinito; ele
mantém o sol a brilhar e move a Terra e todos os outros planetas à
sua volta. Das maiores coisas, estrelas a moverem-se à volta de
galáxias, às menores coisas, eletrões a moverem-se à volta dos
núcleos de átomos, Deus/vida faz tudo ir num círculo, ciclo ou o
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equivalente equilibrado. A mente é apenas uma máquina de sonhos.
O que é que ela é comparada ao universo infinito?
Muito simples: Se Deus/vida controla tudo no universo infinito, é
além de estúpido pensar que você é a única exceção à regra. Poderia
algo ser mais impossível? Os nossos corpos são físicos, logo, eles
fazem parte e estão sobre o controlo do universo físico, tal como tudo
o resto.
Quando a solução é simples, Deus está a responder.
Albert Einstein
Nós precisamos de ver a verdade e a vida e apenas relaxar e ir com a
vida, aceitar a vida, render à vida, viver a vida que nos está a ser
dada como ela está a ser dada. É impossível viver totalmente vivo o
tempo todo neste mundo, mas quanta mais vida nós vivermos, mais
realizado estaremos. Nós só temos que desligar as nossas mentes
quando não são precisas, e nós podemos. A verdade é que nós
podemos viver sem ela na maior parte do tempo. O que poderia ser
mais óbvio, fácil ou inteligente? A verdade é muito simples e óbvia
para as nossas mentes a reconhecerem, e a mente não a quer ver.
As pessoas realmente querem um Deus que esteja no controlo
completo. É por isso que o Deus mítico é caracterizado como um pai
ou rei todo-poderoso. As pessoas querem algo que seja grande e que
esteja no comando, alguém que sempre vá estar lá e que é sempre
justo e equitativo, e é assim que na verdade é, por isso qual é o
problema? O único problema é a mente não nos deixar ver a verdade;
não existe outro problema.
O óbvio é aquilo que nunca é visto até que alguém o manifeste
com simplicidade. Kahlil Gibran
Destino: Não estar no controlo não significa que o nosso futuro é
predestinado. Ninguém pode saber o futuro; o futuro não pode ser
sabido. Qualquer coisa pode acontecer. A única coisa de que
podemos ter certeza é que ele será muito como tem sido e
equilibrado.
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As pessoas podem pensar, se tudo é equilibrado, então não importa o
que você faça. Isso é verdade exceto por uma coisa; você tem que
espalhar a verdade, vencer a mente animal e viver completamente
vivo para ir para o céu. Se o fizer, você vai para o céu. Se não, você
está a dirigir-se para o inferno.
Ser ou não ser: Eis a questão. Existem duas maneiras de se ser
agora mesmo e em todo o momento da vida, e essas são de viver ou
não viver, estar vivo no presente ou não viver no presente, estar
completamente vivo ou não completamente vivo, estar com Deus/vida
ou estar com a mente/morte. Em qual caminho é que você está?
A única oportunidade que importa: Não importa se você tem livre
vontade ou não. Quando se trata do mundo físico, será equilibrado
independentemente do que faça. A única coisa que importa é se você
sabe a verdade e a vida e viver no presente. Você tem essa
oportunidade agora e é a única oportunidade que importa.
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Não é coincidência que você esteja a ler este livro agora.
Novo ambiente: O conhecimento neste livro agora tornou-se parte do
seu ambiente e mudou a si e as suas opções. Se o entender
completamente, ele mudará você e mudará completamente a maneira
como você vê o seu ambiente.
Você não quer ser um homem feito pela mente; você quer ser um
homem feito por Deus.
Você é o que você verdadeiramente é, e quando você o perceber,
você verdadeiramente se torna um homem feito por si mesmo, porque
você começa a viver na verdade e na vida.
Nascido de novo: Homem feito por si mesmo significa mente feita
por si mesma. Quando você vir a verdade, você dá luz a si mesmo e
realmente se torna um homem feito por si mesmo, o filho do homem.
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Quando você vê a verdade, você vai de livre vontade para a
vontade de Deus, o que é melhor.
As pessoas pensam que a livre vontade é a coisa mais importante,
que é isso que nos torna especiais, mas o oposto é verdade. Você
tem ou a vontade do diabo/mente ou a vontade de Deus. Você não
está independente do universo físico; você faz parte dele. A única
diferença é, que parte dele você é. Você pode ser físico ou espiritual.
Você pode viver com Satanás na crença e na enganação, ou com
Deus na realidade.
Tudo o que quero saber é como Deus pensa.
Albert Einstein
Liberdade absoluta: Haverão muito mais dos chamados "milionários
por conta própria" e homens feitos por si mesmo quando a verdade
for vista, pois você terá mais inspiração. Você será a própria
inspiração. Você terá Deus em si. Você terá o poder absoluto do
universo e sempre fará o que quer. A sua vontade se torna a vontade
de Deus.
Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade. Mateus 6:10
Repetição: Se algo é repetido, isso faz uma maior impressão e muda
mais o seu cérebro, mudando mais o seu ambiente interior. Logo,
quanta mais repetição, melhor. É por isso que repito algumas coisas
muitas vezes e digo a mesma coisa de modos diferentes. Os
publicitários repetem os seus anúncios televisivos por essa razão.
Esperançosamente, eu repeti as coisas o suficiente para mudá-lo o
suficiente. Só o tempo dirá.
Como um único passo não faz um caminho sobre a terra,
também um único pensamento não fará um caminho na mente.
Para fazer um caminho físico profundo, caminhamos novamente
e novamente. Para fazer um caminho mental profundo, temos de
pensar mais e mais o tipo de pensamentos que desejamos
dominar as nossas vidas. Henry David Thoreau
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Mente/cérebro: Novo conhecimento na verdade o muda fisicamente.
As memórias e outros aspectos da sua mente são criadas e
guardadas bio-quimicamente no seu cérebro.
Conhecimento faz o seu cérebro mudar, mudando você
fisicamente.
À medida que lê este livro, a composição física do seu cérebro está
mesmo a mudar-se, assim, o seu ambiente está a mudar-se. Você
está a tornar-se um pouco diferente fisicamente. Qualquer coisa que
você aprenda muda o seu cérebro um pouco quimicamente. Quanto
mais tempo você passar com algo ou quanto mais impacto algo tem
em si, mais você muda. O seu cérebro está a se mudar fisicamente
enquanto você está a ler isto.
O ambiente controla-lhe, mas o seu ambiente agora mudou.
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Justiça Divina - O Equilíbrio (219-225)

Senso de humor divino: Quando você começar a ver a vida
verdadeiramente, dá-lhe vontade de rir o tempo todo como uma
pessoa demente (não o faça, as pessoas pensarão que você é louco).
As pessoas acreditam que mitos óbvios são a verdadeira verdade e
estas mesmas pessoas pensam que são seres inteligentes. Isso é
engraçado.
As pessoas bonitas, as celebridades bem-sucedidas nesta vida serão
o oposto equivalente na próxima vida. Aqueles que têm as melhores
coisas nesta vida terão as piores na próxima. Aqueles que têm mais
prazer na sua vida atual são os que terão mais dor na próxima. Os
mais confortáveis serão os mais desconfortáveis. Os mais poderosos
serão os que terão menos poder. As pessoas irão da melhor situação
para a pior a não ser que elas aprendam a verdade primordial antes
de morrerem.
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Isso são más notícias para aqueles que estão no topo nesta vida
e ótimas para aqueles que estão no fundo, mas a verdade é que
não é bom para ninguém que não veja essa verdade, e é bom
para todos, rico ou pobre, que a vejam.
Ir num círculo interminável não é bom para ninguém.
Muitas pessoas poderosas e bem-sucedidas vivem a pensar que elas
têm o que têm porque são melhores do que pessoas não bemsucedidas de algum jeito. Elas tiram crédito da posição delas na vida.
Orgulho vem antes da queda como a Bíblia diz.
O que vai volta.
A verdade é que, o que quer que as pessoas tenham Deus/vida lhes
deu. O Senhor dá e o Senhor tira, como a Bíblia diz. Muitas pessoas
ricas e famosas tiram o crédito do seu sucesso e olham com
desprezo para os menos afortunados e eles foram e serão como eles
em breve. Isso é engraçado.
Você pode ser uma pessoa linda e rica se for o homem Elefante em
outra vida. O homem Elefante foi a pessoa mais feia do mundo em
uma vida, por isso ele foi a pessoa mais bonita em outra vida. Quem
é a pessoa mais bonita viva agora? Essa pessoa pode ter sido o
homem Elefante ou será como ele no futuro próximo. Alguém foi o
homem elefante; ele viveu neste planeta. Ir de Elvis ou Tom Cruise
para o homem elefante não é uma maneira de se viver. Beleza,
talento, poder e traços de personalidade vão de trás para a frente
como tudo o resto. Viver na verdade da vida é uma maneira melhor
de se viver. Suba além dos opostos. Se você não o fizer, o vencedor
de hoje é o perdedor de amanhã. Se subir além do equilíbrio, não
importa.
A verdade é que ninguém é especial ou diferente do que outra
pessoa qualquer. Ninguém é especial e todos são especiais. A
vida tem que ser equilibrada para ser justa.
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Acordem pessoas ricas e bonitas. Como é que pode sequer pensar
que merece ter uma vida melhor do que das outras pessoas? O que é
que fez para ter uma vida melhor do que alguma pessoa pobre e
doente? Você não fez nada, não é verdade? Se não acordar e mudar
os seus modos, você será uma pessoa pobre e doente muito em
breve.
As pessoas que nasceram com uma deficiência física ou doença
debilitante estão num ciclo.
É assim que o equilíbrio funciona; é o que faz da vida justa para
todos. É o que faz da vida perfeita, e sabê-lo dá-lhe a habilidade de
viver com uma mente aberta.
Alegria no olhar e compreender é o mais belo presente da
natureza.
Albert Einstein
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O extremo: Você já não tem de se perguntar por que algumas
pessoas nascem pobres com uma doença incapacitante e outras
nascem com saúde e riqueza, ou por que alguém é morto por um
assassino-em-série e outros ganham a lotaria. São apenas pessoas a
viverem no extremo da balança. Você não fica com pena de um nem
inveja o outro, pois eles vão essencialmente trocar de lugar na vida
próxima deles para criar equilíbrio. Toda a gente está a fazer a
mesma coisa, só que maior parte das pessoas vive mais perto do
centro da força do equilíbrio e tem uma vida normal de altos e baixos.
O centro de tudo é o melhor lugar para estar.
Se você olhar apenas para a Terra, existem mais pobres do que
ricos, então como é que pode equilibrar? Quando você acordar,
você vê o infinito, e vê que o tempo e espaço são relativos e que
existem muitos mundos que permitem equilibrar.
Super-homem: Às vezes uma vida de grandes altos e baixos
acontece numa vida só. Não existe lugar mais claro para ver isso do
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que na vida de Cristopher Reeve. Ele virou uma estrela de cinema
rica e famosa ao atuar como o Super-homem, e ele foi disso para um
tetraplégico que nem conseguia respirar por conta própria. Coisas
muito boas e muito más podem acontecer muito rápido. Você pode
levar um tiro, mas sobreviver, ter um ataque cardíaco, mas
sobreviver, cair de um penhasco, mas cair na água, etc. O equilíbrio
acontecerá mesmo se forem precisas muitas vidas.
Uma vez que souber a verdade e a vida, você nunca mais tem
que perguntar "por quê" de novo.
Um em um milhão: As pessoas ricas e poderosas fazem as pessoas
menos afortunadas pensarem que é a culpa delas não serem
igualmente ricas e/ou poderosas como elas são. Os ricos nunca
reconhecerão que foram apenas sortudos, porque maior parte deles
não sabe; eles realmente pensam que são melhores ou mais
inteligentes ou que trabalham mais duro etc. Eles acreditam na ilusão
porque querem. A verdade será vista por pessoas pobres primeiro,
pois eles querem vê-la mais.
A verdade é que para cada pessoa que seja bem-sucedida, existem
muitas mais que tentaram com o mesmo esforço mas não
conseguiram. Ficar rico ou famoso é uma tentativa de um em um
milhão. Isso significa que se um milhão tentar, apenas um conseguirá.
Isso não significa que alguns que tentem não se tornarão muito bemsucedidos, é só que eles não chegarão no topo, a vida de sonhos, e é
isso que as pessoas pensam que precisam para serem realizadas.
Nós estamos a vender sonhos às pessoas, mas precisamos de
vender realidade.
Existem muitos níveis de sucesso e de falha, mas apenas alguns
conseguem alcançar o topo da escala de sucesso. Se as pessoas
realmente entendessem as probabilidades, não haveriam tantos
sonhadores e haveriam mais pessoas felizes com o que elas têm na
vida. Você tem que viver a sua vida plenamente.
Naturalmente, você deve dar tudo o que pode e tentar o seu melhor.
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Pode ser a sua vez de vencer, mas nunca culpe-se se fizer o seu
melhor e não for bom o suficiente. Não cabe a si, então como é que
pode ser a sua culpa?
Você dá tudo o que tem. Se for a sua hora de se tornar uma
estrela de cinema, é a sua hora.
Trabalhar duro: As pessoas estão sempre a dizer que tudo o que
você tem de fazer é trabalhar duro, trabalhar inteligente, e você
também será rico e poderoso. Não é verdade. Os ricos dizem e/ou
pensam-no, pois eles realmente estão a dizer que eles são melhores
do que você, que eles trabalham mais duro ou mais inteligente. As
pessoas que dizem que você consegue fazer qualquer coisa, realizar
a coisa pelo qual tem estado a trabalhar, não estão a dizer a verdade.
O equilíbrio determinará o que acontece na sua vida. A verdade é que
se não for o seu tempo, coisas acontecerão para impedi-lo. Se for
destinado acontecer, o oposto acontecerá, e você terá o que for
preciso. Você o terá numa onda de vencer ou de perder e não cabe a
si.
Se for o seu tempo, as coisas que tentar se tornarão ouro. Se
não for, elas se tornarão chumbo.
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Os que realmente trabalham mais duro fazem menos dinheiro. Os
agricultores imigrantes estão curvados no sol escaldante a recolher
vegetais todos os dias por menos de um salário mínimo. A maioria
das pessoas mal faz qualquer trabalho duro.
Para estar numa posição de riqueza, as pessoas bem-sucedidas e
ricas podem ter colocado trabalho primeiro, mas não foi mais trabalho
do que outra pessoa qualquer. Muitas pessoas trabalham duro e
inteligente, mas o resultado é diferente. É fácil trabalhar duro quando
o que você faz está a ter sucesso, quando você está numa onda de
vencer. A maioria das pessoas trabalha bastante sem sorte a não ser
a má sorte e nenhuma verdadeira chance de sucesso, e isso é difícil.
Sucesso e vencer é sempre fácil.
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O fator do sucesso: A verdade é que existem outras coisas além do
trabalho duro que farão a diferença entre o sucesso e a falha.
Noventa e nove por cento da raça humana não tem a oportunidade do
tipo de sucesso de um em um milhão. A verdade é que apenas um
em um milhão realmente consegue.
Você tem que ter milhões de coisas que não estão no seu controlo.
Umas poucas delas são as oportunidades certas, educação, a ideia
certa, as conexões certas e a ajuda dos outros, a habilidade e outras
coisas intangíveis como timing, etc. Se não for o seu tempo de ser
bem-sucedido, você não terá nem conseguirá as coisas de que
precisa. Se for o seu tempo, você as terá ou as conseguirá. A
verdade é que nove em cada dez negócios falham. Como ninguém
quer fracassar, isso tem que estar fora do nosso controlo.
Quando algo é bem-sucedido, ele se torna parte da natureza num
sentido. Da mesma maneira que uma árvore crescerá se ela tiver o
que ela precisar, um negócio fará o mesmo e crescerá. Um milhão de
coisas têm que estar certas, mas se uma estiver errada, você não
fará nenhum progresso. Ninguém pode controlá-lo; aqueles que
pensam que podem estão a perder a verdade.
A sua vez: Se for a sua vez, coisas más que acontecerem na
verdade o ajudarão.
Se não for a sua vez, até as coisas boas que acontecerem não o
ajudarão.
Você já viu como algumas estrelas de cinema podem se meter em
grandes apuros e a publicidade resultante torna-as estrelas ainda
maiores, e você vê outras pessoas a vencerem um Óscar e irem para
o fundo do poço. A verdade pode ser vista se você simplesmente
olhar para o que acontece no mundo real.
Não esforce-se para ser bem-sucedido, mas sim para ser de
valor.
Albert Einstein
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Vencedores/perdedores: A percepção de que você faz o seu próprio
futuro é promovida pela mente deste mundo para glorificar a mente e
escravizar as pessoas. Não são apenas os ricos; é o sistema escolar
e toda a gente, especialmente as pessoas que não são ricas, mas
pensam que serão em breve.
Ao longo dos séculos, as mentes das pessoas foram programadas
para acreditarem no que os ricos e poderosos lhes dizem. Como se
não fosse mau o suficiente você ser pobre, você também tem que se
sentir como se fosse um perdedor. A verdade é que, todos os
vencedores são perdedores e vice-versa.
Quando as pessoas virem a verdade, a mentira do "tudo é possível"
será uma das primeiras mentiras a desaparecer. No longo prazo,
cinquenta-cinquenta é o melhor que você consegue, o melhor que
qualquer um consegue, exceto para aqueles que sabem a verdade e
a vida; eles conseguem cem por cento. Deus/vida faz todos iguais. É
tão certo como o nascer e o pôr-do-sol e acontece pela mesma razão
do nascer e pôr-do-sol.
A mentira do "você pode fazer qualquer coisa" causou mais
desperdício, mais mágoa e deu mais poder à mente do que
qualquer outra coisa. As pessoas espirituais sabem a verdade.
Palavras vazias: Nada é mais triste do que ver uma pessoa jovem a
insistir em algo inútil. Quando o navio se está a afundar, você tem que
sair ou vai-se abaixo com ele. Quando as pessoas começam a dizer
que o que você está a tentar fazer é ótimo, mas não o ajudam, é
tempo de começar a entrar num salva-vidas. Você pode sempre
começar de novo e tentar tudo de novo.
Pessoas sortudas: Todos os nossos heróis foram realmente apenas
pessoas sortudas. George Washington pode ter sido muito valente e
esperto, mas também foi muito sortudo. Para cada Washington,
existem muitos patriotas que eram igualmente valentes e espertos,
mas não tão sortudos. Eles morreram na obscuridade, mas isso está
bem, pois tudo se equilibra com o tempo.
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Todos querem ser o vencedor. Ninguém quer fracassar, tal como
ninguém quer morrer. Se coubesse a nós, nós nunca fracassaríamos
nem morreríamos. O facto de que toda a gente morre prova que não
cabe a nós. Você pode dizer que não é a mesma coisa, mas é.
Coisas que nós não queremos que aconteçam acontecem,
independentemente do que nós façamos ou pensemos. Coisas más
acontecem, merda acontece, e acontecerá a si de certeza, mas
quando você vir a verdade, isso não importa a si.
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Sempre faça as coisas que gosta de fazer, mesmo se não lucrar
muito, pois se você estiver a desfrutar a jornada você não pode
realmente perder.
Tentar coisas diferentes: Depois de aprender a verdade e a vida,
você pode desfrutar fazer qualquer trabalho, pois você está realizado
por tudo o que faz, mas alguns trabalhos são mais adequados a
certos indivíduos. Você devia tentar coisas diferentes até que
encontre aquilo que se sente mais certo para si. Você quer estar ao
redor de pessoas com que se relaciona e num ambiente que o
inspire. Você tem que se sustentar a si mesmo, e se o que você ama
não o sustenta, arranje outro trabalho.
Você sempre faz o seu melhor, vai pelo ouro, tenta ficar rico, pois
você terá mais para dar às pessoas menos sortudas, mas você o faz
com o conhecimento do equilíbrio e que o sucesso não realmente
cabe a si, e assim você não deixa o fracasso magoá-lo.
Tenha o seu alvo no ouro, mas se você não conseguir, fique feliz
com o que você consegue.
Todos podem ser bem-sucedidos na classe média, e a verdade é que
é o lugar mais realizador de se estar. Você só tem que desistir do
sonho e viver no presente.
Tudo em moderação, o meio de tudo é o melhor lugar para se
estar.
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Todos vencem: Nos desportos/esportes, e outros tipos de
competição, é melhor ser o vencedor do que o perdedor, mas apenas
se todos souberem a verdade. Quando as pessoas souberem a
verdade, as pessoas que perdem não se sentirão mal ou como se
fossem perdedoras, pois elas fizeram o seu melhor, e o vencedor se
sentirá ainda melhor sobre vencer do que se sentem agora, pois o
seu vencer não magoou ninguém. Se vencer magoa os perdedores,
não existe vencedor. Na verdade, não existem verdadeiros
perdedores, apenas existe o equilíbrio da vida.
É por isso que a verdade precisa de ser espalhada para todos, pois
ninguém pode realmente desfrutar vencer ou perder até que todos
saibam a verdade.
Você tenta alcançar o extremo, mas vive no meio.
Esforce-se até o seu limite: Para todos que esforçam-se até ao seu
limite nos desportos/esportes e vencem, existem muitos mais que
tentaram e perderam e muitos que se feriram ao tentar. Eles são
sempre varridos para debaixo do tapete, assim falando. As pessoas
que vivem na mente só se focam no vencedor. Um ser espiritual vê
ambos os lados.
A verdade é que a sorte, ou o equilíbrio, sempre fá-lo acontecer.
Mesmo se for o talento ou a inteligência que os fizeram vencer, eles
foram sortudos de ter o talento e a inteligência. Ou você tem o que é
preciso neste tempo e lugar, ou você não tem.
Passa rápido: Vencer só é desfrutado por um breve momento. Você
tem que se perguntar se realmente vale a pena toda a dor e porcarias
que ele pode criar.
Vencer só dura apenas um momento no tempo. A verdade e a
vida é para sempre.
Só acontece a outra pessoa: As pessoas realmente acreditam nisto
e é uma enganação criada pela mente. O que vai volta para todos.
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A única maneira de escapar do ciclo é aprender e viver na
verdade e na vida.
Jesus salva: Apenas Jesus o pode salvar, como a Bíblia diz, pois
apenas a verdade e a vida o pode salvar, e como Jesus diz, ele é a
verdade e a vida.
Sonhos: Muitas pessoas pensam que é importante ter um sonho.
Não é, não porque eles não se tornarão realidade ou porque eles
criam maior parte dos problemas do mundo, mas sim porque são uma
força contra a verdade e a vida, contra o presente e Deus.
Sonhos são da mente; realidade é do espírito.
A mente gosta de sonhar pois é ela que o cria, e ela o faria o tempo
todo se você a deixasse. Se você comparar sonhar acordado à vida
real, você pode ver como ele é fraco. É apenas um desperdício da
sua vida real. Apenas as pessoas que não sabem a verdade sonham.
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Os sonhos são anti-vida: Não só eles roubam a sua verdadeira
vida, eles nos separam da verdade, e na era das armas nucleares,
não saber a verdade levará à nossa destruição. Nós temos que saber
o que realmente está a acontecer para fazer a coisa certa.
Os mitos são sonhos públicos; sonhos são mitos privados.
Joseph Campbell
Se você for um sonhador, você está a dizer que o presente não é
bom para si. Você está a dizer que a criação de Deus/vida não é boa
o suficiente para si. Você está a rejeitar Deus/vida, e não existe maior
pecado, pois isso leva a todo o sofrimento na vida. Você está a dizer
que o presente não o realiza e que você quer outra coisa. Apenas
fazê-lo faz com que a sua vida não seja realizadora e leva a todos os
outros problemas.
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O que isso realmente diz é que você não sabe a verdade, pois se
você soubesse, você estaria sempre com o presente, pois você
saberia tudo o que existe.
O facto é que a única maneira dos seus sonhos e esperanças
virarem realidade é parar de sonhar e acordar para vida
verdadeira.
Sonhar sobre o passado ou o futuro faz com que você perca o
presente, e não existe pecado ou erro maior. É uma ferramenta do
diabo/mente para controlar as pessoas.
Os Estados Unidos foi criado por sonhos. Eles foram necessários no
passado, mas agora eles irão prejudicar mais do que ajudar. É hora
de fazer o sonho virar realidade. Podem ter sido precisos sonhos para
chegarmos onde estamos agora, mas para os Estados Unidos e o
resto do mundo continuar a sobreviver e a prosperar, nós temos que
começar a viver no presente. Os sonhos não são a verdade; eles
iludem e dividem as pessoas.
Sem o sonho, não teríamos motivo para uma divisão do mundo.
Friedrich Nietzsche
Verdadeira igualdade: Agora você sabe a verdade, por isso sabe
que não existe alguém melhor ou pior do que si de qualquer maneira.
A vida é sempre justa e você sempre terá a sua parte.
Uma vez que os ricos e poderosos souberem a verdade, eles
começarão a partilhar a sua riqueza e serão muito mais humildes.
Eles começarão a fazer isso se quiserem ir para o céu, e eles
simplesmente irão querer fazer isso. Riqueza só dura uns poucos
anos e não é assim tão boa. A verdade e a vida duram para sempre e
é o melhor possível o tempo todo.
Jesus disse, "As glórias desta dimensão duram apenas um
momento, as glórias da dimensão celestial permanecem para
sempre."
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Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo
conhecerá a Paz. Jimi Hendrix
Quando as pessoas virem a verdade, elas verão o quão inútil é o que
elas estão a fazer e elas vão querer sair do ciclo inútil. A verdade
primordial mudará o mundo.
Ódio: Se você der atenção em odiar alguém, você se tornará o que
ela é em outra vida. Você pode tornar-se o que odeia, o que você
teme ou o que despreza. É uma razão pelo qual você não quer odiar
e/ou temer ninguém. Se os racistas e intolerantes soubessem que
eles serão o que odeiam, eles mudariam as suas maneiras. Nós
deveríamos contar-lhes. Você também pode se tornar o que ama, por
isso ame Deus.
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Ciclo rico/pobre: Você vai onde você quer ir, mas só se isso
equilibrar a sua vida. Você pode ter sido rico e famoso na sua última
vida e não é a sua vez agora. Se não é a sua vez, não é a sua vez,
independentemente do que pense ou faça.
Se der a sua atenção a tentar ficar rico, mesmo que consiga, você
estará apenas a entrar no ciclo rico-pobre. Quanto mais alto você voa,
mais baixo você cai. Você pode jogar como uma pessoa importante
por uns poucos anos e depois você morre, volta e tem de jogar como
um vagabundo por uns poucos anos. Vai de trás para a frente para
sempre se você não vir a verdade.
Se você é alto, você será baixo; se é rico, será pobre. Você esteve
neste ciclo muitas vezes, nós podemos conseguir melhor desta vez.
Não sou eu: Sem a verdade, as pessoas olham para alguém que tem
uma vida má e pensam, "Não sou eu e não é o meu problema." Com
a verdade, elas sabem que é o seu problema. Este discernimento não
deixará mais as pessoas escaparem; ele mudará o mundo.
Felizes são os puros de coração, pois verão Deus. Mateus 5:8
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Carrossel: Se você der atenção à verdade e à vida, é isso que você
se tornará. É o "caminho", como Jesus disse, para sair do carrossel
da vida. É a única maneira de se tornar o que você realmente quer
ser e ficar desse jeito para sempre.
Você só tem que deixar Deus/vida dar a atenção dele a si ao abrir-se
para a vida. A atenção de Deus ou amor só está no presente; é o
presente. Você tem que deixar o amor (vida) entrar para tê-lo no seu
coração. Você não cria amor ou vida; você apenas recebe e reflete
como mostrado nas figuras no início deste livro.
A razão, na verdade, pelo qual dá-lhe vontade de rir o tempo inteiro é
porque você se sente tão livre, tão libertado, mas você tem que
admitir, a justiça divina pode ser engraçada.
Tons de cinza: O equilíbrio é maioritariamente em tons de cinza.
Exemplo: Pessoas lindas com dinheiro e outras vantagens podem ter
uma vida horrível e muitas pessoas pobres vivem vidas felizes.
Algumas pessoas são bem-sucedidas financeiramente, mas são
fracassos no amor ou têm má saúde e vice-versa.
Eu uso analogias de preto e branco apenas para demonstrá-lo. A
maneira como o equilíbrio na verdade acontece é infinitamente
complicado, mas resumindo, o equilíbrio sempre equilibrará tudo
equilibradamente e justamente de uma maneira ou outra, mais cedo
ou mais tarde, e é certo como o dia e a noite e a razão por que temos
um dia e noite.
Eu direi de novo para que se recorde. O que vai volta.
Não tem como escapar da lei dos opostos que se equilibram, as leis
da Natureza (leis de Deus), e só alguém que não sabe a verdade
tentaria. Logo, a única coisa que importa é descobrir a verdade de
onde você está e do que você realmente é. Conheça o seu mundo e
conheça a si mesmo, como Jesus disse.
Você não precisa de ninguém para lhe dizer quem você é ou o
que você é. Você é o que você é! John Lennon
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Entre, para sair: Os nossos corpos físicos são físicos, por isso
estaremos sempre sujeitos à força do equilíbrio do mundo físico. A
única maneira de entrar é deixando toda a vida entrar. Você só pode
sair do equilíbrio vendo-o e amando-o.
Natureza, para ser comandada, precisa ser obedecida.
Sir Francis Bacon
Isto é assim, porque quando você entra inteiramente (torna-se
completamente consciente), você é transformado num ser espiritual
que está no centro de tudo, e tal como o eixo de uma roda não gira,
você nunca se mexe. Você está sempre no centro do equilíbrio, e
dessa perspectiva, o mundo é sempre perfeito. A verdade é que você
já está lá; você só não o sabe ainda.
A maneira de entrar é estar completamente aberto ao que está a vir
fora de si. Você entra e sai ao mesmo tempo quando você vê a
verdade e a vida.
Ouça a música dos Beatles, “Everybody's Got Something to Hide,
Except Me and My Monkey” (The White Album). Ela explica como
entrar e sair ao mesmo tempo. Eles dizem-no muito melhor do que
eu. Como eles dizem na música, "É tanta alegria."
O poder da verdade: No passado, os pobres pensavam que todos os
ricos e poderosos tinham vidas fantásticas, o tipo de vidas que os
pobres imaginavam ser os seus sonhos. Hoje, nós só temos que ver
os jornais e revistas das mercearias ou ver TV e podemos ver como
os ricos e famosos realmente vivem.
Poucos anos atrás, todas as menininhas queriam ser uma princesa
quando crescessem. Agora, graças à princesa Diana e aos tabloides,
as meninas podem ver que ela tinha uma vida muito problemática e
trágica.
As vidas das pessoas ricas não são muito melhores, e às vezes são
muito piores do que as da maioria das pessoas da classe média. É
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melhor ser bem-sucedido do que não ser bem-sucedido, mas só faz
parte do ciclo do equilíbrio, por isso não realmente importa o que você
é, onde você está, ou o que está a fazer.
Nós agora sabemos o que as pessoas do passado não sabiam, e isso
é que dinheiro, fama e poder não são assim tão bons. Certamente
não é o que as pessoas estavam a sonhar que fosse, e certamente
não vale a pena sacrificar a vida verdadeira e o céu por eles.
Verdadeiro ou falso?
Saber isso é uma grande prenda e uma das muitas grandes
vantagens que as pessoas desta época têm sobre as pessoas de
poucos anos atrás.
O poder das novas revelações da verdade é o poder de fazer uma
mudança fundamental em nós mesmos e no nosso mundo. As
pessoas do passado não podiam saber a verdade com certeza, mas
nós podemos, pois podemos ver a grande imagem pela primeira vez.
Nós sabemos que tudo o que temos de fazer é receber o que está a
ser dado a nós, apenas receber o que está a vir a nós, e nós iremos
para o céu.
Puns no vento: A verdade não mudará os ricos e famosos por
enquanto, se de todo. O príncipe da escuridão tem um punho de
morte nessas pessoas, por isso elas não terão a chance do céu que
as pessoas pobres e da classe média têm.
É por isso que Jesus disse, abençoados são os pobres, pois eles
verão o céu.
As pessoas pobres podem ser abençoadas desse jeito, mas elas
terão que andar o caminho para o céu com os ricos e poderosos
deste mundo a chateá-los. Apenas tenha em mente que eles só
estarão por aqui durante uns poucos anos e depois eles morrerão ou
você morrerá.
Você tem estado à espera durante biliões de anos para se livrar da
besta; o que são uns poucos anos mais? As pessoas ricas são
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apenas puns no vento, e o cheiro deles passará rápido. Você sabe
que é verdade, por isso não deixe que perder no curto prazo o
incomode. Quando você verdadeiramente sabe a verdade, nada o
incomodará, nem tolos ricos.
Jesus disse, Dai a César o que é de César e a Deus o que é de
Deus.
Você só tem que lidar com o diabo/mente por um pouco mais.
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Livro da Vida (226-235)

Pós-vida: Se você quer saber o que acontece quando morrer, apenas
olhe para a sua própria vida. Esta é a pós-vida. Isto é o que acontece
depois de morrer. Esta é a pós-vida da vida que você viveu antes de
ter nascido.
Esta é a pós-vida!
Você está de volta da última vida que viveu e quase toda a gente
também. As pessoas a viverem nesta geração estavam vivas nas
outras gerações.
Nós somos a humanidade, toda ela. Nós construímos este
mundo, todo ele. Nós vivemos a nossa história.
É interessante nós abrirmos presentes no Natal, o dia em que
celebramos o aniversário de Cristo. Muitas pessoas acreditam que
abrir presentes no aniversário dele é errado. O oposto é verdade; não
podia ser mais apropriado. É Natal todos os dias.
Todos estão de volta para desvendar a verdade e a vida, para
abrirmos os nossos presentes juntos.
Estamos todos de volta de novo: Todas as pessoas que viveram e
morreram no passado renasceram e voltaram à humanidade. Quase
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todos os seres humanos que já viveram estão vivos agora mesmo, ou
renascerão nesta geração, quase 13 biliões.
A Bíblia diz em Revelações que todos os mortos ressuscitarão
das suas covas.
Você pode ser George Washington, Colombo ou Adolf Hitler; alguém
tem que ser eles. O espírito deles está de volta juntamente com toda
a gente que viveu no passado e que não aprendeu a verdade. Eles
apenas estão num corpo e mente diferentes e não são nada iguais ao
que eram na sua vida prévia. Todos estão de volta ou estarão em
breve. Aquele mendigo que lhe pediu esmola pode ser George
Washington.
Nenhuma memória de vidas passadas: Nós não temos memória
das nossas vidas passadas, pois as memórias são partes bioquímicas
do cérebro, as nossas memórias passadas morreram quando a nossa
mente/cérebro do passado morreu. Todos que não aprenderam a
verdade e a vida na sua última vida, incluindo nós, estão de volta ou
estarão em breve.
Nós temos que voltar a este mundo até que aprendamos a
verdade e nos tornemos seres espirituais. Todos que começaram
o ciclo evolucionário na Terra estarão aqui agora para terem a
sua chance de acabar a jornada e sair do ciclo animal.
Ancestrais: Nós não temos que culpar ou agradecer os nossos
ancestrais por travar todas as guerras e fazer todo o trabalho para
chegarmos à civilização em que estamos agora, pois nós fomos os
nossos ancestrais; nós o fizemos. Nós o fizemos por nós e nós o
fizemos para agora.
Nós fomos todos os heróis e vilões da história. Nós construímos esta
civilização para um propósito, e esse propósito é nos transformarmos
em seres espirituais.
Os antigos: A Humanidade é a vida mais antiga na terra. Nós
descendemos da primeira vida animal que evoluiu na Terra. Nós
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estamos no topo do ciclo evolucionário, pois nós estivemos a evoluir
pela maior quantidade de tempo.
As pessoas que virem a verdade e a vida primeiro foram a primeira
vida animal a evoluir neste planeta. Nós estivemos a viajar juntos por
um longo tempo, nós vimos de tudo e sofremos de tudo. Como
resultado da nossa idade, nós seremos os primeiros a ver e a
espalhar a verdade.
Porque sabemos que toda a criação sofre e viaja em dor
conjuntamente até agora. Romanos 8:22
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A progressão exponencial: A evolução da raça humana está a
acelerar numa progressão exponencial e geométrica. Mais
acontecerá à nossa vida na Terra nos próximos poucos anos do que
aconteceu a nós nos últimos 700 milhões de anos.
Bola de neve: Nós estamos numa progressão que agora está a
progredir geometricamente. Só na última geração, nós adicionámos
mais do que o dobro do número de pessoas. A nossa esperança de
vida foi de trinta e cinco para setenta e oito anos (duplicou) nas
últimas centenas de anos. A tecnologia foi de mosquetes para
bombas atómicas nas últimas centenas de anos. A velocidade de
viagem foi de cavalo para aviões a jato. A comunicação mundial foi de
meses para segundos.
É como uma bola de neve a descer por uma colina; ela continua a
rolar cada vez mais rápido e fica maior e maior. Agora que está rápida
e a movimentar-se depressa, ela junta mais neve numa só vez do que
juntava no passado.
É por isso que podemos evoluir mais nos próximos anos do que nos
prévios 700 milhões, mas isso só pode acontecer se enfrentarmos a
verdade e pararmos de fingir. Se não, nós podemos desfazer de tudo
o que ganhámos nos últimos 700 milhões de anos ainda mais rápido.
Pode ir de qualquer maneira. Será de uma maneira para aqueles que
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aprenderem a verdade e a vida, e será de outra para aqueles que
aprenderem, mas não aceitarem.
A raça humana vai para onde a maioria da população for.
O que maior parte das pessoas não percebe é que tudo que constitui
o nosso mundo aconteceu só agora. TV, carros, frigoríficos/geladeira,
ar condicionado, canalizações em casa, casa de banho/banheiro,
máquinas de lavar, micro-ondas e computadores etc. apareceram
apenas nas últimas gerações, maior parte das coisas apenas na
última geração.
Os estado-unidenses podiam legalmente possuir escravos apenas
cento e cinquenta anos atrás. As mulheres não podiam possuir
propriedades, assinar contratos legais ou votar até os anos 1920, e
não tinham direitos iguais perante a lei até os anos de 1960.
Todos estão a agir como se a vida sempre tivesse sido assim ou
como se tivesse sido assim por um longo tempo; não foi. Tudo
aconteceu agora e tudo pode acabar agora.
Não existia nada no passado parecido com o mundo em que vivemos
agora. Nós tomamos tudo por garantido. É uma enganação, uma
enganação muito perigosa.
Tudo no passado esteve a levar até agora. É por isto que todos
estivemos a trabalhar, a lutar e à espera. Este mundo é novo e
temporário. Nós temos que acordar para a verdade antes que
possamos ir mais longe.
Livro da vida: Se os menos de duzentos mil anos de história dos
seres humanos (Homo sapiens) estivessem num livro de duzentas
páginas, cada página representaria mil anos.
Por mais de cento e sessenta páginas (cento e sessenta mil anos),
maior parte da nossa história, você só estaria a ler sobre animais
selvagens a fazerem o que animais selvagens fazem. Nós não
fazíamos nada de diferente do que outro animal selvagem fazia por
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mais de três-quartos do tempo em que estivemos em corpos
humanos.
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Os nossos cérebros eram do mesmo tamanho que são agora e nós
parecíamos exatamente como parecemos agora. A única diferença é
como nós vivíamos. Não tínhamos abrigo permanente além de
cavernas, nenhuma arma além de pedras e paus, nem mesmo fogo.
Nós éramos comida: Tente imaginar você e os seus amigos a
correrem nus numa selva quente ou floresta com apenas paus e
pedras para proteção. Na maior parte da nossa história neste planeta,
nós éramos comidos vivos por grandes felinos, ursos, grandes
lagartos e até grandes pássaros. A águia-de-haast tinha garras tão
grandes quanto a de tigres e estava a comer-nos por mais de noventa
por cento do livro. Nós éramos como coelhos grandes e lentos para
elas.
Ser comido vivo parece ser horrível, porque é horrível, é o pior
possível.
Era horrível viver na Terra até recentemente. Era pior para nós do
que para qualquer outro animal, e era pior para as nossas crianças;
maior parte delas não crescia.
Cavernas: As pessoas mais fortes viviam nas cavernas frias, escuras
e repletas de insetos. Se você fosse o maior e mais forte, você era
sortudo, pois podia ficar com os melhores lugares para se viver. As
cavernas lhe davam pouca proteção contra os animais. Apenas os
humanos mais fortes, maiores e mais saudáveis viviam nelas. Maior
parte das pessoas vivia ao ar livre em pequenos grupos.
Maior parte das pessoas ficava lá fora, e quando ficava escuro, você
não dormia bem. Maior parte dos verdadeiros monstros que nos
comiam vivos esgueiravam-se no escuro quando você tentava dormir.
Nós não tínhamos chance contra eles, e por isso eles nos desfaziam
em pedaços e comiam-nos.
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Hoje à noite, quando estiver deitado na sua cama no escuro, imagine
que esteja deitado no chão na escuridão, sem paredes nem portas,
com milhares de insetos e outras criaturas estranhas na escuridão a
fazerem ruídos altos. Imagine que houvessem predadores muitas
vezes maior do que si que conseguem ver no escuro e cheirar onde
você estava a dormir. Você estava lá.
Bestas como o tigre Dentes de Sabre viviam no mesmo lugar que nós
vivíamos até dez mil anos atrás, e eles eram apenas uma das muitas
criaturas que nos mataria ou nos comeria vivo. Foi dessa maneira por
90% da história humana, a nossa história.
Fogo: Nós não conseguíamos fazer fogo até cerca de quarenta mil
anos atrás. Isso significa que por cerca de cento e sessenta mil anos
nós tivemos que dormir sem fogo aceso. Na maior parte do tempo em
que nós estivemos na Terra, nós temíamos a noite.
Eu não estou a falar de homens da caverna. Eu estou a falar de
pessoas exatamente como nós.
Há não muito tempo, ver um coelho a correr por aí dar-lhe-ia fome.
Você tentaria matá-lo e comê-lo cru. Nós não conseguíamos coelho
frequentemente; eles eram difíceis de apanhar. Nós comeríamos o
que conseguíssemos apanhar, maior parte insetos e lagartos.
Por pelo menos cento e sessenta páginas do livro de duzentas
páginas (160,000 anos), nós não conseguíamos fazer fogo e
comíamos os outros animais crus.
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Você viveu assim por muito mais tempo do que esteve numa casa
quente, segura e com comida no frigorífico/geladeira. A verdade é
difícil de acreditar, mas é a verdade que lhe liberta.
O último parágrafo: Apenas na última metade da última página do
nosso livro é que você leria sobre um mundo com livros (a prensa
tipográfica). Nós não realmente comunicávamos uns com os outros
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antes disso. A verdade é que quase tudo aconteceu no último um por
cento do tempo que nós fomos seres humanos.
Cheiravam mal: Maior parte das pessoas passava anos sem tomar
banho até recentemente. Na época de George Washington todos
cheiravam mal. Quase ninguém tomava um banho no inverno. Antes
da água encanada, tomar um banho era muito difícil, por isso as
pessoas não o faziam frequentemente. Nós não tínhamos recolha de
lixo até 1895. A vida literalmente tresandava até esta última geração.
Última frase: Quase tudo que compõe o mundo em que vivemos
agora aconteceu na última frase da última página do livro de duzentas
páginas da nossa história como seres humanos na terra.
Está a começar a perceber a verdadeira imagem?
Os seres humanos viviam num mundo inacreditavelmente bruto e
selvagem por pelo menos noventa e nove por cento do tempo em que
estivemos na Terra. Só recentemente é que pudemos desfrutar de um
mundo semi-seguro, limpo, semi-civilizado e compreensível. Ninguém
sabe.
O vilão ganha: No nosso passado, quanto melhor assassino você
era, mais bem-sucedido seria. É um jogo fixo onde o vilão ganha.
O vilão normalmente é o agressor e o agressor tem a vantagem.
É por isso que precisamos de sair da dimensão animal enquanto
podemos. O mundo animal é apenas mate e seja morto. Para fazê-lo,
nós temos que fazer o exato oposto do que fizemos no passado para
sermos bem-sucedidos. Nós temos que mudar completamente uma
mente que tem estado a evoluir durante milhões de anos num muito
curto período de tempo para sermos bem-sucedidos agora.
Ser comido é a pior maneira de morrer e é o destino de quase
toda a vida animal.
É o que nos aconteceu milhões de vezes. É o incentivo absoluto para
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tornar um ser espiritual e sair da dimensão animal.
Quando nós precisávamos de comer ou acasalar, isso nos tornava
mais vulneráveis ao ataque de outros predadores. É uma das piores
características do mundo natural animal, quando pensa que algo bom
vai acontecer, o pior acontece em vez.
Nós estamos a comer e a acasalar como nunca e pensamos que
algo de bom vai acontecer. Isso faz deste tempo o mais perigoso
da história.
A dimensão animal força-nos a aguentar as absolutamente piores
coisas possíveis para motivar-nos a tornarmo-nos nas absolutamente
melhores coisas possíveis. Teve que ser o pior para nós sermos os
melhores.
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Não está a funcionar agora: A natureza tem estado a tentar forçarnos a evoluir para seres espirituais. Demorou muito tempo, mas
funcionou no passado. Não está a funcionar agora porque as forças
de enganação retiraram a motivação para dar o último passo.
Montanha-russa: A dor do passado foi equilibrada, mas não faz dela
boa. Quando você ganhava uma batalha ou luta até a morte, ou
quando era bem-sucedido a matar um animal durante uma caça, era
extremamente prazeroso. É por isso que os homens se sentem bem
quando matamos algo. Isso salvava a sua família. Você estava muito
mais consciente do presente, por isso a vida era muito mais
realizadora do que é agora, mas não faz disso bom. Viver numa
montanha-russa de altos e baixos extremos impede-o de aprender a
verdade e a vida.
Apenas nos raros momentos em que sai da montanha-russa da vida
animal é que tem a chance de ver a verdade e a vida e tem a
habilidade de evoluir além da dimensão animal. Nós sabemos que
isso não aconteceu por pelo menos 700 milhões de anos. Nós
estávamos ocupados a tentar sobreviver até agora.
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Centro da tempestade: Os seres humanos estão agora no olho do
furacão. No ciclone da vida animal. É apenas quando está calmo, no
centro da vida, que é possível ver a verdade primordial e transcender
a dimensão animal para sempre.
Tomar por garantido: Nós estamos a tomar por garantido a maneira
como vivemos agora e estamos a agir como se o passado não tivesse
acontecido e a assumir que nunca pode acontecer de novo. Nós
criámos mitos do passado para que projetarmos um mito igualmente
falso para o futuro. Logo, se esquecermos ou ignorarmos o passado,
isso vai literalmente causar a nossa perdição da maior maneira
possível. Chegar até aqui e depois tropeçar no último passo é a pior
coisa que pode possivelmente acontecer, ponto. É o desastre
absoluto.
Aqueles que não se lembram do passado estão condenados a
repeti-lo.
Por milhões de anos, a nossa vida era apenas uma luta diária para
sobreviver o dia e a noite. Nós estávamos famintos e com medo por
milhões de anos. Coisas como assassinatos, violação/estupros e
canibalismo eram o comportamento padrão. Era mais horrível do que
se possa imaginar ou descrever em palavras. Mesmo assim, quando
finalmente estamos numa boa situação por um breve período, nós
gastamos o nosso tempo a tentar ficar mais ricos, ser vencedores e
ter sexo o tanto quanto possível. O que poderia ser mais perigoso ou
estúpido?
Somos seres inteligentes? Não estamos a agir muito
inteligentemente.
As baratas têm sexo cerca de duzentas vezes por dia. As baratas
conseguem fazer o que maior parte das pessoas está a tentar fazer
agora, mas melhor. Tentar fazer o que uma barata faz melhor não
encaixa bem.
Nós somos a exceção: As baratas têm estado na Terra inalteradas
por mais de trezentos milhões de anos, e sempre existiram muitas
GlobalTruthProject.com

mais delas do que nós. Nós somos a exceção à regra da vida animal;
elas são a regra.
A tragédia absoluta: Nós agora temos a oportunidade de mudar a
nossa natureza e escapar da dimensão animal para sempre, mas em
vez de tomar vantagem disso, nós estamos a tomar a nossa situação
por garantida e estamos a tentar viver com os nossos olhos fechados.
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Quando a verdade for enxergada, as pessoas irão parar de se
preocupar se partes do seu corpo são muito grandes ou
pequenas, ou se elas são populares, vencedoras ou perdedoras,
etc.
Paraíso dos tolos: Nós estamos a perder a única oportunidade de
escapar da dimensão animal. Milhões de pessoas estão a enterrar a
cabeça na areia e esperam que algum mito nos salvará. Nós estamos
ocupados a jogar jogos da mente e estamos a perder uma
oportunidade que sabemos que vem uma vez a cada setecentos
milhões de anos. Pelo quê? As pessoas não estão contentes a viver a
mentira.
Tudo o que temos que fazer é reconhecer a verdade, mas estamos a
fazer o oposto e estamos a tentar viver numa mentira. Poderia algo
ser mais estúpido ou trágico?
Einstein disse que duas coisas são infinitas; o universo e a
estupidez do Homem.
Era perdoável no passado quando não podíamos saber a verdade
com certeza, mas agora que a podemos saber com toda a certeza é
imperdoável.
O preço do céu: Nós estivemos pelo menos nos últimos 700 milhões
de anos a pagar o preço para ir para o céu. Já pagámos quase tudo;
só temos que ir um pouco mais longe. Infelizmente, também é o
tempo em que estamos mais adormecidos.
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Para que foi tudo isso? Por que tivemos de lutar e sofrer por
tanto tempo?
Consciência absoluta: Foi tudo para nos fazer evoluir. O medo de
ser comido faz uma forma de vida desenvolver melhores sentidos a
fim de evitar predadores e encontrar presas. Fez-nos ficar mais
conscientes do nosso ambiente, mais conscientes da vida.
Tudo o que aconteceu foi apenas para nos fazer mais
conscientes da vida.
Nós evoluímos um grande cérebro a fim de ficarmos mais consciente
do nosso ambiente, mas foi uma consciência indireta. Foi uma
maneira totalmente nova de ver a vida. Todos os nossos sentidos
anteriores evoluíram para melhor conhecer o ambiente diretamente.
As nossas mentes na verdade fizeram o oposto ao bloquearem a
nossa consciência direta do ambiente; nós trocámos a consciência
direta pela verdade da vida.
Existem dois tipos de verdade: verdade que você sabe e verdade
que experiencia.
Fazer dos dois um: Nós precisamos de consciência direta e indireta
para ter a consciência absoluta. Apenas quando tivermos é que
chegaremos no topo da escada evolucionária e alcançaremos a
consciência total do nosso ambiente e vida.
As nossas mentes nos deram a habilidade de saber "a verdade." A
verdade é consciência indireta do nosso ambiente. A nossa
consciência indireta veio com o preço da nossa consciência direta do
nosso ambiente, consciência da "vida."
Nós só temos que pôr a nossa consciência direta e indireta juntas
para que possamos saber a verdade e a vida e dar o último passo na
evolução. Estou a insistir nisto, porque o para sempre depende
disto. Nada jamais foi tão importante como isto.
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Nós sabemos a verdade: A Bíblia e outros livros religiosos dizem-lhe
como fazê-lo. Você pode literalmente entender tudo o que pode ser
entendido e libertar-se da dimensão animal para sempre. Tudo o que
você tem de fazer é interpretar os livros religiosos corretamente.
A verdade e a vida = consciência suprema = céu.
A última página: A última página do livro da nossa história na Terra
está a virar agora. O que será escrito na próxima página? Se nós
acordarmos para a verdade a tempo, será sobre um céu na terra. Se
ficarmos adormecidos por muito mais tempo, será sobre um inferno
na terra, um pior do que qualquer um que já tenha existido. É o preço
de chegar tão longe e depois atirar tudo fora.
As coisas vão ficar o melhor possível, ou vão ficar o pior possível. É
assim que o equilíbrio funciona e é tão certo quanto o nascer e o pôrdo-sol. Nós podemos ser o mais inteligente possível ou o mais
estúpido possível.
O nascer e o pôr-do-sol, dia e noite, mostram-nos a natureza do
universo, a natureza do equilíbrio. Nada podia ser mais óbvio, ainda
assim ninguém consegue ver a verdade. O sol está prestes nascer ou
a se pôr na raça humana.
Vida após a morte: Por que é que as pessoas parecem se importar
mais com o futuro da raça humana do que com o seu próprio futuro
pessoal? Por que é que as pessoas sacrificarão as suas vidas pelo
futuro da humanidade? Os soldados sacrificam as suas vidas por um
futuro melhor; por que é que eles o fazem? Por que é que o salmão
nada rio acima e dá a sua vida para salvar a sua descendência? Por
que é que a maioria dos animais arrisca a sua vida para salvar a sua
descendência? Não é apenas amor. O mais poderoso instinto é o da
"sobrevivência" ou preservação-própria, então por que é que
colocamos a sobrevivência e bem-estar dos nossos descendentes à
frente da nossa própria?
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É porque nós subconscientemente sabemos que seremos os nossos
próprios descendentes. Se você tem filhos, você provavelmente
voltará como o seu próprio neto ou bisneto. Você pode até herdar
algum do seu próprio dinheiro. É por isso que os reis sempre
passavam a coroa para a sua própria linhagem. Se você não tem
filhos, você voltará como a descendência de parentes com o ADN /
DNA mais parecido com DNA que tem agora. O seu espírito vai com
o que sabe, mas existem muitos fatores que podem mudar a sua
trajetória, como a força do equilíbrio e a verdade da vida, e este livro
revela-os.
Como nós sabemos onde vamos: A força do equilíbrio e o que você
sabe, faz, e é nesta vida determinam onde e quando você volta; você
evolui.
Se você sabe a verdade e a vida, você volta a um céu, provavelmente
na Terra se criarmos um aqui. Se não criarmos um céu aqui, você irá
para outro planeta ou lugar e tempo em algum lugar no universo
infinito. Seria tal como a Terra, e nós seriamos como os humanos são
agora se não formos para frente ou para trás. A razão pelo qual isso
tem que ser verdade é que este mundo pode ser destruído, e nós
sabemos que a consciência não pode ser destruída, logo tem que
haver outros mundos semi-idênticos à Terra para o inconsciente
coletivo e a evolução evoluírem. Isto só pode ser sabido usando
lógica dedutiva em combinação com o que sabemos sobre a natureza
e a evolução. Tenha em mente que nós vivemos num universo
infinito.
Jesus disse que haveria um céu na Terra: Além de todas as razões
que eu menciono neste livro, a Bíblia e Jesus dizem que haverá um
céu na terra. Jesus disse que ele voltaria à Terra. Ele sabia a verdade
e a vida, por isso quando ele morreu, ele teve que ir para um céu, por
isso ele não pode voltar aqui até que haja um céu na Terra. Isto
indiretamente diz que haverá um céu na Terra. A maioria dos Cristãos
pensa que ele voltará antes e irá liderar a transição, mas isso não
pode acontecer. Ele ajuda-nos com as coisas que ele disse dois mil
anos atrás e agora através do inconsciente coletivo. Jesus está no
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espírito e na verdade agora, à espera que nós aprendamos a verdade
e a vida. Ele já o fez; nós temos que seguir.
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O que é dito neste livro não é apenas uma teoria; é o que a
evidência diz. É a verdade que você pode verificar, e isso torna-a
a verdadeira verdade, a única verdade.
Lógica apenas: Algumas coisas só podem ser verificadas com a
lógica, tal como o nosso futuro. Isso acontece porque o nosso futuro
não existe ainda. Tudo o que podemos fazer é extrapolar usando
lógica, mas nós fazemos isso no nosso dia-a-dia e funciona. Como eu
mostrei, você não sabe com certeza se o sol irá nascer, mas você
pode ter certeza ao extrapolar as biliões de vezes que sabemos que
aconteceu no passado.
Juntos para sempre: Nós estaremos juntos com nossos entes
queridos depois da morte se as nossas mentes estiverem juntas
agora, pois as nossas mentes estão juntas no inconsciente coletivo. A
evidência conhecida, quando extrapolada, diz que o inconsciente
coletivo é o que determina como o que nascemos e onde renascemos
depois da morte. Você sempre estará com aqueles que sabem a
verdade e a vida para sempre uma vez que as aprender.
Você fica conectado com os que você está verdadeiramente
conectado agora. A evidência extrapolada também diz que se você
aprender a verdade, mas continuar a viver como um animal, você
começará no fundo da cadeia alimentar na Terra. Você pode estar lá
hoje, em cinco minutos. Você teve a sua chance e não a usou. A roda
da vida continua a girar, para dar uma chance aos triliões de outros
espíritos na escada evolucionária.
Quando você acordar, tudo é óbvio e você vê o que está a
acontecer.
Agenda espiritual: O inconsciente coletivo, ou Espírito Santo se você
preferir, é a força por detrás da evolução. Ele está por detrás de todo
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o progresso e da atual explosão populacional. Ele fez o que teve que
ser feito a fim de chegarmos todos onde estamos agora.
A última era do gelo: O inconsciente coletivo trabalha com o
ambiente natural para colocar a agenda espiritual à frente sempre que
tiver a oportunidade. Quando a última era do gelo acabou, ele fez a
sua jogada, e até agora, resultou no mundo em que estamos a viver
agora. Ele nos fez chegar à porta do céu.
O ambiente: O período incomum de bom clima nos últimos dez mil
anos permitiu-nos progredir o suficiente para dar a toda a
humanidade uma chance para o céu.
Musgo numa rocha: Para a natureza, a raça humana não é diferente
do que musgo a crescer numa rocha. Nós tivemos muita luz solar, por
isso nós crescemos e cobrimos a rocha inteira. É isso a verdade do
que aconteceu e o porquê. O Espírito Santo tem que trabalhar com a
natureza.
Nós não somos nada de especial para a natureza, mas nós somos
para nós mesmos, e graças ao bom clima e ao inconsciente coletivo,
nós temos uma breve oportunidade de nos tornarmos algo
verdadeiramente especial para sempre. Nós podemos pegar ou
largar. É a sua escolha agora.
O bom clima deu ao inconsciente coletivo o tempo e a oportunidade
para aprender a verdade e desenvolver a tecnologia de comunicação
mundial para espalhá-la. Também nos deu a tecnologia para
sustentar a humanidade inteira da Terra ao mesmo tempo. É a razão
pelo qual estamos todos aqui agora ou estaremos em breve, mas não
pode durar por muito tempo. Nós temos que fazer a mudança
enquanto podemos. A janela se fechará em apenas alguns anos.
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Fazer ou morrer: Nós temos que o fazer agora ou no futuro muito
próximo para sequer fazê-lo, pois a humanidade destruirá o ambiente
e a ela própria em breve se não o fizermos. Nós não conseguimos
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sustentar o que estamos a fazer agora por mais tempo; é impossível.
A bola de neve só pode ficar com x tamanho até que exploda. A raça
humana está numa corrida pela sobrevivência; é agora ou nunca.
Tem que acontecer agora ou o ambiente eliminará as nossas opções.
Mais países estão a arranjar armas nucleares e biológicas. Elas
começarão a ser usadas se a verdade não for vista em breve.
Nós temos uma escolha, vida ou morte.
Mesmo se não destruirmos o ambiente, a natureza destruirá. O clima
muda em ciclos naturais; outro grande desastre virá em breve,
independentemente do que façamos. Se nos tornarmos seres
espirituais iluminados, nós sobreviveremos a maior parte do que a
natureza nos atirar. Se não, não sobreviveremos nem a uma pequena
mudança mundial no clima, pois desencadeará a besta dentro da
humanidade.
Pela primeira vez, nós estaremos todos juntos e temos tudo do que
precisamos para fazer a transição como um grupo de seres espirituais
e criar um céu na terra. Pela primeira vez, nós também temos os
meios de destruir a nós próprios. Não é nenhuma coincidência.
Uma espécie animal ou se adapta ao seu ambiente quando
precisa ou se extingue. Nós somos a humanidade, toda ela. Nós
temos que dar o próximo passo, pois não há mais ninguém!
Nós estamos a fazer o que temos de fazer para ir para um céu ou
para criar um céu. Nós só o temos feito subconscientemente até
agora. Nós soubemos da verdade primordial subconscientemente por
dez mil anos. Finalmente chegou o tempo de sabê-la
conscientemente e espalhá-la conscientemente.
Não deixaremos de explorar e, ao término da nossa exploração,
deveremos chegar ao ponto de partida e conhecer esse lugar
pela primeira vez. T.S. Eliot
A vida é uma peregrinação. O homem sábio não descansa nos
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hotéis à beira da estrada. Ele marcha diretamente para o domínio
ilimitável da felicidade eterna, o seu destino final. Oscar Wilde
Onde quer que você esteja é onde ele está.
Apenas veja a grande imagem. Quando você vir, você estará
automaticamente no centro dela.
A vida acontece mesmo quando nada está a acontecer. Ela
acontece o tempo todo e continuará a acontecer para sempre
independentemente do que você faça. A Natureza continua a
mexer-se.
Você só tem que abrir a sua mente e o resto dos seus sentidos.
Quando você sabe a verdade, você nunca quer estar em nenhum
lugar exceto no lugar onde está. É perfeito.
Faça dos dois um com tudo e você saberá tudo.
Você terá acabado uma luta que levou cerca de setecentos milhões
de anos só na Terra. Nós estivemos a ir em círculos por muito mais
tempo, por uma eternidade.
Desde sempre: Nós nunca estivemos num céu antes, ou nós ainda
estaríamos nele, por isso nós estivemos literalmente a tentar ir para o
céu desde sempre.
Nós chegámos perto do céu como estamos agora muitas vezes,
mas nós nunca conseguimos.
Pecado: A palavra "pecado" significa "falhar," ou falhar a marca. A
palavra vem do grego antigo e era relacionada a tiro com arco e uma
seta a falhar o alvo. A humanidade está a falhar o presente, a
verdade e a vida, amor divino, Deus. Falhar a verdade e a vida é a
pior coisa que você pode fazer. Custar-lhe-á a sua vida eterna no céu
e uma vida realizadora aqui agora. Pecado é a palavra perfeita; é só
mais uma daquelas coincidências interessantes. A Bíblia estava
certa de novo.
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Se você falhar a marca (pecar) agora, pode levar uma eternidade até
que tenha outra chance. Preste atenção. Nada é mais importante.
Todos deviam estar a dedicar a sua vida a encontrar Deus só porque
podem, e a melhor coisa depois de encontrar Deus é procurar por
Deus. É o melhor possível.
Pecado é desperdiçar qualquer das prendas da verdade, tempo e
vida que você tem agora.
Não existe nada mais desfrutável, e mesmo se houvesse, seria
equilibrado, então de que valeria a pena? Ninguém sabe quanto
tempo lhe resta, e desperdiçá-lo dedicando-se a outra coisa qualquer
seria um pecado, não seria?
Jesus disse, "Se você procurar o céu, você o
encontrará." Apenas comece a fazê-lo agora e não pare por
qualquer razão ou tentação. Se você parar, você merece o pior
destino.
Jesus disse, Conhece o que está ante os teus olhos – e o que te é
oculto te será revelado; porque nada é oculto que não seja
manifestado.
Jesus disse, Não há nada oculto que não seja manifestado, e não há
nada velado que, por fim, não seja revelado.
Jesus disse, Descubra a natureza da criação que o rodeia, e você
perceberá os mistérios escondidos da sua visão, pois a verdade
eterna está gravada em tudo o que existe.
Jesus disse, Rachai a madeira – lá estou eu. Erguei a pedra – lá me
achareis.
Os discípulos perguntaram-lhe: Em que dia vem o Reino?
Jesus respondeu: Não vem pelo fato de alguém esperar por ele; nem
se pode dizer ei-lo aqui! Ei-lo acolá! O Reino está presente no mundo
inteiro, mas os homens não o enxergam.
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Disseram a Jesus: Diz-nos quem és tu, para que tenhamos fé em ti.
Respondeu-lhes ele: Vós examinais o aspecto do céu e da terra, mas
não conheceis aquele que está diante de vós. Não sabeis dar valor ao
tempo presente.
Tudo o que Jesus está a pedir-nos para fazer é reconhecer a verdade
que conseguimos ver com os nossos próprios olhos e outros sentidos.
As pessoas estão a fazer o exato oposto do que ele está a pedir, e o
pior é que eles estão a usar ele e as suas palavras para fazê-lo.
Jesus torna claro. A verdade, a vida, o caminho, é o presente.
Tudo o que você tem de fazer é abri-lo.
O Presente é a prenda absoluta; é a prenda da verdade e da vida. O
presente é sempre o mesmo (realizador), sempre novo e diferente, e
durará para sempre.
Você deve viver no presente, lance-se em cada onda, encontre a
sua eternidade em cada momento. Henry David Thoreau
Jesus disse aos discípulos em privado: "Abençoados são os olhos
que vêem a coisa que vêem. Eu digo-lhes isto, muitos profetas e reis
desejaram ver e ouvir as coisas que agora vêem, mas eles não as
viram nem ouviram."
Eu não lhe disse algumas coisas importantes que sei
intencionalmente. Existem algumas coisas que você tem que
descobrir por si mesmo. Os profetas podem abaixar o galho, mas
você tem que pegar a fruta por si mesmo.
Faça o que ninguém mais pode fazer por si. Omita-se a
fazer qualquer outra coisa. Henry David Thoreau
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Nenhum Outro Caminho (236-242)
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Jesus disse, Ressuscitem os mortos, expulsem os demónios:
vocês receberam de graça; dêem também de graça.
Ele está a dizer ressuscite os espiritualmente mortos, expulse os
demónios que o controlam e as outras pessoas (vícios, desejos
instintivos animais, emoções más e todas as mentiras e enganação) e
dê tudo o que você pode de volta à verdade e a vida.
Agora cabe tudo a si: Você agora sabe tudo o que precisa de saber
para acordar e viver na verdade.
Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo
resplandecerá sobre ti. Efésios 5:14
Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num
momento, num abrir e fechar de olhos, e os mortos serão
ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é
necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade e
que o que é mortal se revista da imortalidade. 1 Cor. 15:51-53
Jesus disse, "Eu vim para que tenhais vida, pois a maneira dos
mortais é uma morte vivida."
É tudo sobre o AGORA, o presente, simplesmente porque nada
mais realmente existe. Tudo o que nós aprendemos e fazemos é
para entrar no AGORA e ficar no AGORA.
Este livro revela:
Que nós somos imortais.
O nosso verdadeiro passado e futuro.
As primeiras fotos do inferno.
Que todas as religiões têm a verdade nelas.
Que a verdade tornará as religiões mais populares.
Que Deus é o aqui e agora, mas ninguém sabe.
Que ambas evolução e criação aconteceram.
Que a verdade é o oposto do que as pessoas pensam.
Que temos uma escolha entre a vida e a morte.
Que a humanidade está a viver num estado sonâmbulo.
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Que temos tudo que precisamos para acordar deste sono e ver a
verdade.
Que tudo é equilibrado e justo para todas as coisas vivas.
Que o inferno é um lugar verdadeiro, o que ele é, e onde ele está na
Terra.
Que um céu existe, o que ele é, onde ele está, e como entrar.
Que estamos no processo de dar o último passo da evolução.
Que as nossas próprias mentes são o enganador ou diabo de que as
religiões falam.
Este livro revela muitas coisas importantes que ninguém ouviu antes.
Verdadeiro ou falso?
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Não acredite em mim: Eu cito e referencio Jesus 593 vezes, Albert
Einstein 74 vezes, Friedrich Nietzsche 43 vezes, Henry David
Thoreau 33 vezes, The Beatles e muitos outros dos grandes
profetas, filósofos, cientistas, líderes, poetas e artistas que já viveram
neste planeta. Se você não pode ou não vai acreditar neles, apenas
acredite nos seus próprios olhos; a verdade primordial é evidente
por si mesma.
Faça a sua parte e diga aos seus amigos para irem
a https://www.globaltruthproject.com/ e diga-lhes para dizerem aos
amigos deles. Doe o tanto quanto pode ao Global Truth Project. Nós
não temos muito tempo para espalhar a verdade, por isso faça-o hoje.
Isto é o melhor que eu consigo fazer: Se você consegue fazer
melhor, é a sua responsabilidade para a raça humana inteira entrar
no concurso e iluminar a todos ou ajudar-me. A única questão é se eu
escrevi bem o suficiente para as pessoas entenderem o que eu estou
a dizer. Ser disléxico faz com que seja impossível eu escrever bem.
Fale ou cale: Se alguém sabe a verdade ou acredita que sabe, ele
entraria no concurso, por isso nós sabemos quem está a enganar as
pessoas apenas pela ausência de uma entrada deles no concurso.
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Pergunte ao seu pregador, rabino ou guru por que é que eles não
entraram. Se eles disserem que eu estou errado, eles deveriam entrar
no concurso ou parar de falar que sabem a verdade. Se eles não
sabem a verdade, você tem que parar de suportá-los e afastar-se, ou
você será uma força contra a verdade como eles.
Só existe uma verdade, por isso esta entrada só pode ser superada
se alguém disser a mesma coisa melhor. Na verdade, eu preciso de
escrever versões diferentes dela com a ajuda de certas pessoas. Elas
saberão quem são e entrarão em contacto comigo. Eu sei exatamente
o que precisa de ser feito e como fazê-lo, mas irei precisar de alguma
ajuda.
Verifique-a: Só existe uma verdade, e este livro explica o que ela é.
Algumas pessoas não estarão prontas para vê-la, por isso elas
pensarão que não é a verdade. Outros entrarão em negação e
tentarão esquecê-la, pois investiram muito nas suas crenças.
Qualquer um pode verificar as coisas ditas neste livro, mas a
maioria não vai, pois eles realmente não querem ver a verdade. Se
você quer, verifique-a. Você pode jogar o segue o líder, macaco vê,
macaco faz, ou você pode verificar o que está dito neste livro. Apenas
lembre-se que Jesus disse, "Se o cego conduzir o cego, ambos
cairão num buraco."
Não fazer nada é o mesmo que trabalhar pelo diabo/mente. Como
Jesus disse, se você não está com ele, você está contra ele.
Você tem que trabalhar pela verdade.
O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa
daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que
observam e deixam o mal acontecer. Albert Einstein
Dogma: Este livro não é um dogma estático como as religiões; ele é
revisto e novas coisas são adicionadas todos os dias. Se eu deixei
algo de fora, deixe-me saber. Eu preciso de toda a ajuda que
conseguir, e este livro pode sempre ficar melhor. Eu leio todas as
cartas enviadas a mim. No minuto em que você começa a ajudar,
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você se torna um de nós. Você se torna parte do esforço de espalhar
a verdade e a vida e criar um céu na Terra. Você estará a fazer o que
Jesus está a dizer às pessoas para fazerem. Você se torna um
verdadeiro Cristão.
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Plantadores de sementes: Nós estamos a espalhar sementes da
verdade, e elas crescerão com o tempo.
Jesus disse que algumas sementes cairão nas pedras e não
crescerão; outras cairão e serão pisadas, mas algumas cairão
em terra boa e crescerão e se multiplicarão mil vezes.
Nós temos que plantar muitas sementes e rápido, ou a raça
humana está acabada.
Obras: A Bíblia diz que você tem que fazer boas ações/obras para
salvar a si mesmo. Espalhar a verdade primordial é a obra de que a
Bíblia está a falar. É a obra que Jesus fazia. Todos só precisamos de
segui-lo, tal como ele nos pediu, por isso comece a ajudar-nos a
plantar sementes da verdade.
Nós já tentámos tudo o resto; por que não tentar a verdade que a
evidência suporta?
60 Minutos: Andy Rooney, o tipo/cara perceptivo que fecha o show
de notícias mais influente do mundo, disse que nós não deveríamos
estar a celebrar o Memorial Day. Ele disse que nós precisamos de
uma nova religião ou algo que pare com as guerras e a morte de
jovens nas guerras. Ele não podia estar mais certo, mas nós nem
precisamos de uma nova religião. Nós só precisamos de ver a
verdade que está escondida nas religiões que temos.
Glorificar a besta de dentro: No passado, era necessário glorificar o
instinto animal de violência e poder a fim de colocar jovens no estado
de mente certo para as guerras. Nós estivemos lá e fizemos isso por
um muito longo tempo.
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Extinto: Agora nós temos de fazer o oposto, ou ficaremos extintos.
99% das espécies animais que já existiram na Terra se extinguiram.
Nós quase a ultrapassámos, estamos quase fora da selva, da
dimensão animal, mas você pode ir do topo para o fundo da cadeia
animal em cinco minutos. O que é que mantém o seu coração a
bater? Não é você, é? Quando você vai não cabe a si, mas onde você
vai cabe completamente a si agora.
Não alimente a besta: Depois que sabe a verdade, você sabe certo
e errado. O próximo passo é espalhar a verdade e fazer o que a
verdade dita o tempo todo da sua vida, fazer a coisa certa. Eu não
gosto de me exercitar, ou trabalhar, mas eu faço, pois eu sei que é a
coisa certa. Eu gosto da maneira como as drogas, álcool e cigarros
me fazem sentir, mas eu não os uso, pois eu sei que não é a coisa
certa a fazer. Eu não persigo prazer; eu não faço as coisas porque
elas sabem bem. Eu faço as coisas porque eu sei que são as coisas
certas a fazer. Prazer é equilibrado por uma quantidade igual de dor;
é um ciclo, e viver nele mantém-no na dimensão animal. Eu não gosto
de doar o meu tempo e dinheiro a este concurso da verdade, mas eu
o faço, pois sei que é a coisa certa a fazer.
Hábitos, vícios e comportamentos maus são os demónios que
Jesus diz que temos que expulsar.
Sempre que faz o que você sabe que não está certo, ou comporta-se
mal, você está a alimentar a besta, a dar-lhe vida e força, a tornar-se
ela. Para se tornar um ser espiritual, você tem que deixar a besta
passar fome até que morra ou fique tão fraca que não tem poder
sobre a sua vida.
Chamada da selva: Quando você souber a verdade, você ouvirá a
chamada da selva, será tentado pela besta de dentro, mas já não lhe
dará atenção. Você começará a ouvir a chamada do espírito e lhe
dará atenção. Você dará, pois você sabe o que está a acontecer (a
verdade) e você não será enganado de novo. Os instintos animais
perderão o poder que têm sobre as pessoas e as pessoas se tornarão
seres espirituais. As pessoas saberão que a verdade e a vida são as
únicas coisas que realmente importam, e apesar de elas viverem
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neste mundo mais vivas do que nunca, elas farão tudo o que podem
para criar um novo mundo, um melhor, mais bondoso, mais gentil
mundo de paz, harmonia, igualdade, prosperidade e felicidade. As
religiões chamam-no de céu e está já no virar da esquina. Ele começa
nas nossas mentes e depois se espalha para o mundo exterior a nós.
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A verdade tem que usar a religião, e a religião tem que usar a
verdade. É o caminho.
A ciência sem religião é manca; a religião sem a ciência é cega.
Albert Einstein
Como eu digo na primeira página deste livro, a verdade primordial
poderia ser explicada sem qualquer referência à religião, e algumas
pessoas podem preferir isso, mas a maioria da raça humana está
envolvida nas religiões. Não incluir religiões numa explicação da
verdade, ou não revelar a verdade nas religiões, seria o oposto do
que a verdade precisa de fazer. Um dos benefícios da verdade
primordial é a paz mundial e união, por isso apresentá-la de uma
maneira que cause conflito e resistência de biliões de pessoas
devotas às religiões não é o caminho. A verdade primordial tem que
ser contada da perspectiva de ambas religião e ciência para ser a
explicação absoluta da verdade primordial. Ela será menos resistida;
logo, é a melhor maneira.
Ciência a lutar contra a verdade: Nós não temos tempo suficiente
para construir do zero uma organização mundial dedicada a definir e
espalhar a verdade primordial, por isso temos que educar e unir as
religiões do mundo para fazerem o trabalho. Nós precisamos de uma
grande organização dedicada a lutar contra as forças de enganação,
e tem que ser as religiões do mundo. Goste ou não, a religião tem
que estar na equação para a nossa sobrevivência.
As religiões causaram tantos estragos e lutaram tanto contra a ciência
por tanto tempo que as pessoas na ciência têm muito contra a
religião, e com todo o direito, mas nós não temos a opção de avançar
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sem a ajuda das religiões do mundo. Nós temos que usar as religiões
para o que elas foram intencionadas fazer, e as pessoas no mundo
da ciência terão que ver a necessidade disso e terão que não lutar
contra ela. Se elas lutarem, elas serão o problema e uma força contra
a verdade. A verdade unirá a ciência e a religião se as duas virem a
verdade e trabalharem juntas. Faça dos dois um.
As religiões existem para espalhar a verdade e para salvarem as
pessoas espiritualmente, mas elas precisam de salvar a si mesmas
primeiro. Elas têm-no ao contrário. Elas pensam que se elas fizerem
os outros acreditarem, elas também acreditarão. Você tem que saber
o que a verdade é para ensiná-la, ou você estará apenas a arrastar
outras pessoas abaixo consigo.
A diferença entre saber e não saber é verificar. Nada poderia ser
mais simples. Se você se importa com a verdade o suficiente para
verificar o que ela é, você saberá a verdade da vida. A triste verdade
é que maior parte das pessoas não se importa, e o mundo está a ir
para o inferno como resultado. Se você se importa, agora é a hora de
prová-lo.
Se todos olhassem para a grande imagem da vida, todos veriam
a mesma coisa. Esta simples coisa uniria todos os seres
humanos e viveríamos no paraíso.
Fé/crença já não é suficiente; as pessoas têm que conhecer a
verdade e a vida (conhecer Deus). Se as pessoas salvarem-se a si
mesmas primeiro, o mundo começará a virar um céu. É hora de parar
de defender mitos que sabemos que não são verdade.
Jesus disse, "As pessoas vêem o cisco no olho das outras
pessoas, mas não vêem o cisco nos seus próprios olhos." As
religiões têm os maiores ciscos nos seus olhos.
Jesus passou a sua vida a opor as religiões tradicionais; elas eram o
inimigo dele.
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Mente e morre: Quando as pessoas perceberem que vão morrer e
sofrer juntamente com as suas famílias no futuro muito próximo, elas
já não serão motivadas pela riqueza, poder, fama, ou quaisquer
outras influências que vêm das nossas mentes animais.
Novo mundo: Apenas a verdade e a vida importarão a si, porque
elas são as únicas coisas que verdadeiramente existem e a única
coisa que nos pode salvar. Tudo o resto é apenas porcaria criada
pela mente. Você começará a tornar-se uma nova forma de vida, uma
nova criatura na verdade e na vida (Cristo). Tudo se tornará novo, e o
velho mundo passará, como está dito na Bíblia.
A enganação mental tem abastecido a maior parte do progresso
material até agora. Quando a verdade for vista, este mundo se
tornará um céu, e todos serão perdoados pelas outras pessoas pelo
que fizeram no passado, mas eles têm que começar a mudar agora.
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À espera: Você tem estado na sala de espera da vida. Deus tem
tentado lhe dar o presente (vida verdadeira), e você tem estado a
dizer não, não neste momento, eu estou muito ocupado, talvez mais
tarde, eu preciso disto ou daquilo primeiro. Você está a dizer que quer
estar morto.
Se você vive no presente, você está a dizer sim a Deus, se não,
você está a dizer não a Deus.
Se você não está realizado, não pleno de vida, você não está no
presente com Deus. É como você sabe se está no presente ou não.
Se estiver completamente realizado, você está no presente com
Deus; é assim tão simples. Se não está com Deus, continue a
aprender a verdade e a procurar a vida com todo o seu coração.
Ame o seu inimigo: Jesus não se estava a referir a pessoas, mas
sim à mente/diabo, a mente animal, a besta dentro de toda a
humanidade que tem de ser vencida com a verdade.
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Na sua cabeça, não é uma batalha entre o bem e o mal. Se você
luta contra algo, você lhe dá vida. A maneira é apenas querer a
verdade e a vida. Quando o fizer com todo o seu coração, a
mente diabólica, a sua adversária, apenas desaparece da sua
vida.
Mesmo a confusão é vista como uma forma de amor depois que
sabe a verdade.
Jesus disse, "Encontre a verdade e a vida primeiro, e tudo
seguirá."
É hora de acordar. Foi um caminho muito longo e difícil, mas
finalmente chegamos ao fim; nós estamos nos portões do céu.
Só temos que aceitar o presente.
Aqui/agora/verdade/vida/Jesus/Deus/amor são a mesma coisa;
eles são o presente.
Você tem vida; vida é Deus, e Deus é amor. Como é que podia
ser melhor?
Lembre-se: O objetivo é lembrar a verdade, ajudar a verdade e viver
a verdade. Tudo é equilibrado, por isso não há razão para não estar
realizado em cada momento, independentemente do que esteja a
acontecer ou não acontecer. O presente é para si. Você só tem que
o aceitar.
Sem a verdadeira verdade, não pode haver verdadeira
moralidade, justiça, igualdade, poder, inteligência, união,
sucesso, liberdade, segurança, paz, felicidade, amor, nem vida
verdadeira. Com a verdadeira verdade você os tem a todos.
"Fui para o bosque porque pretendia viver deliberadamente,
defrontar-me apenas com os factos essenciais da vida, e ver se podia
aprender o que ela tinha a ensinar-me, em vez de descobrir à hora da
morte que não tinha vivido. Não desejava viver o que não era vida,
sendo a vida tão maravilhosa, nem desejava praticar a resignação, a
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menos que fosse de todo necessária. Queria viver em profundidade e
sugar todo o tutano da vida."
Henry David Thoreau
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O escolhido: Você pode se estar a perguntar por que é que a maioria
das pessoas não consegue ver a verdade agora, por que é que
ninguém nem parece se importar com a coisa mais importante que
existe. Não faz sentido. Como diz na página um deste livro, a verdade
foi velada, escondida da consciência humana pelo inconsciente
coletivo. O tempo tem que ser o certo; a tecnologia, política e todas
as outras facetas da vida têm que evoluir até certo ponto e têm que
estar prontas antes que a verdade possa ser vista, ou ela apenas
prejudicaria em vez de ajudar. Como a música dos Beatles "All You
Need is Love" (Tudo o que você precisa é de amor) diz, "Não há
nada que você possa ver que não é mostrado" (There's nothing
you can see that isn't shown). O nível da verdade que nós agora
conseguimos ver não podia ser visto antes, e nem mesmo agora, só
pode ser visto por umas poucas pessoas. É você uma delas? Se for,
você foi escolhido para ajudar revelar a verdade ao resto da raça
humana. É uma chamada que você não pode recusar.
A família mais grandiosa: Nós estamos a trabalhar com os Beatles,
Jesus, Buda, Newton, Tesla, Einstein, Nietzsche, Thoreau e com
todos os outros grandes profetas, visionários e cientistas que já
viveram. Eles são os nossos amigos, os nossos parceiros e a nossa
família, e nós somos a deles. Esta é a sua oportunidade, o seu
convite para juntar-se a nós para fazer a vontade de Deus.
Venerar: Nós não veneramos uma imagem de escultura de alguém
que morreu dois mil anos atrás. Nós veneramos o que Jesus diz que
ele é; verdade e a vida. Nós veneramos fazendo como ele fez; nós
espalhamos a verdade e a vida.
O pior pecado tem que ser não aprender a verdade da vida enquanto
pode. A verdade e a vida têm que ser Deus, logo, as pessoas que
ignoram a verdade ou dão prioridade a outras coisas estão a dizer
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pelas suas ações e desejos que elas não querem conhecer Deus.
Esse tem que ser o maior pecado. Verdadeiro ou falso?
Saber a verdade da vida (Deus) deve ser a sua prioridade principal, e
é a espalhá-la que você a aprende e sabe, e é por isso que você o
faz.
Trabalhar connosco faz de si um profeta, o que é o próximo
passo da evolução humana. Qualquer um que espalhe a verdade
da vida e da morte não vista é um profeta.
Viver na verdade é dedicar-se a procurar a verdade da vida, verificála e depois espalhar a verdade não vista que encontra. É essa a vida
de um profeta moderno.
Mesmo se as sementes da verdade que você plantar não crescerem
nos outros, elas crescerão em si; você colhe o que semeia. Você
não pode estar certo de ajudar os outros, você só pode tentar, mas
ajudar os outros ajuda-o de certeza. Se você semear a verdade, você
colherá a verdade. Em outras palavras, você recebe o que dá. É o
melhor trabalho que você pode fazer por este mundo e por si mesmo.
Ensinar para aprender: Você tem que ensinar a verdade que você
sabe aos outros para aprender nova verdade. Se você não o fizer,
você não progride. As pessoas têm-no ao contrário e pensam que
têm de aprender a verdade completamente antes que ensinem os
outros. Isso é um truque da mente para impedir a verdade de ser
revelada, pois as pessoas que não ensinam o que sabem nunca
saberão a verdade primordial elas próprias e a verdade não se
espalhará.
Se você quer que a sua vida mude, você tem que se mudar a si
mesmo primeiro. Se você não se mudar a si mesmo, você fica o
mesmo, e a sua vida ficará o mesmo.
Plantar sementes da verdade (espalhar a verdade da vida) é fazer a
vontade de Deus. É tudo que Deus faz, é tudo que Deus é.
Realmente é simples quando você consegue ver a verdade e a vida
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(Deus) claramente. Quando você faz a vontade de Deus, você se
torna Deus, pelo menos enquanto estiver a fazê-lo. Tudo o que Deus
é, é uma vontade divina, um pensamento ou ideia assim falando, mas
tantos triliões de formas de vida completamente evoluídas estão a
fazer a vontade de Deus o que se manifesta como o universo físico
inteiro. Existem triliões de formas de vida dentro das partículas de
cada átomo a fazerem a vontade de Deus tudo ao mesmo tempo.
Isso se manifesta como o átomo, um universo de átomos e tudo o
resto. Leia o capítulo "Natureza do Nada" para detalhes de como
funciona.
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O que o homem semear, isso ele também colherá. Gálatas 6:7
As pessoas que só lêem um livro depois do outro nunca se tornam
seres espirituais iluminados. É melhor só ler O Presente de novo e de
novo e dar o próximo passo.
Ler este livro é apenas o primeiro passo. O próximo passo é
ajudar a verdade.
Aqueles que têm o privilégio de saber têm o dever de agir. Albert
Einstein
Jesus disse, venham seguir-me. Só existe uma verdadeira maneira
de segui-lo, fazer o que ele fez. Você tem que espalhar a verdade não
vista da vida e da morte como ele. Ele também disse que você está
com ele ou contra ele.
Se você não faz parte da solução, você faz parte do problema.
Muitas pessoas lêem este livro e pensam que sabem a verdade,
depois desaparecem de volta para a dimensão animal. O poder e a
influência da mente animal não podem ser enfatizados demais. Você
viveu na dimensão animal por quase meio bilião de anos. O que faz
as pessoas pensarem que ler um livro por algumas horas pode mudar
tudo isso? Você tem que estar 100% comprometido no seu esforço de
ficar na verdade.
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Ler sobre a verdade não significa que você sabe a verdade.
Se você tiver idade o suficiente (tempo na Terra) e se tiver pago a sua
quota a ajudar espalhar a verdade, como a vida funciona se torna
claro para si. A sua idade não cabe a si, mas ajudar a verdade cabe,
por isso dê todo o tempo e dinheiro que pode enquanto pode. É como
você se sente sobre ela que importa. Se você sente que deu tudo o
que pode dar, então está na melhor posição que pode estar e sabe
isso. Se não estiver a fazer tudo o que consegue, você também
sabe. Você julga a si mesmo. Você nunca sabe quando vai morrer,
por isso você quer estar sempre na melhor posição em que pode
estar.
Reflexão do ambiente: Entender o equilíbrio, imortalidade e a sua
história completamente permite relaxar completamente e viver no
presente completamente, o que o realiza completamente. O problema
é que você é uma reflexão do seu ambiente, e o ambiente animal não
deixará muito do que está dito acima acontecer na maior parte do
tempo, por isso tudo o que você pode fazer é trabalhar para mudar a
situação com o conhecimento que a mudará ou morrerá a tentar.
Você vence de qualquer maneira, pois se você morrer a tentar, você
renasce num ambiente no futuro da Terra depois de ela ter sido
mudada pelos seus esforços e pelos esforços de outros no caminho.
Você renascerá num ambiente da verdade e da vida, o que as
religiões chamam de céu. Pode ser daqui a dez anos, mil anos, ou
milhões de anos no futuro. Não importará a si, pois para si parecerá
como se tivesse passado apenas um segundo desde o tempo que
morreu e renasceu no céu. Haverá um céu na terra eventualmente,
mesmo se demorar outro bilião de anos. Você não pode perder se
estiver a ajudar a espalhar a verdade, ajudar a criar um céu na
terra. Pode acontecer daqui a alguns anos.
Objetivo do livro: Será difícil ser um procurador/espalhador da
verdade e viver na verdade da vida até que faça a conexão com o
que eu chamo de inconsciente coletivo, o que as religiões chamam de
Espírito Santo. O objetivo dos meus livros e de tudo o que fazemos é
ajudar as pessoas a fazerem essa conexão. Você saberá quando
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acontecer, pois você perceberá que não está sozinho; você está
conectado a uma força omnisciente, o que as religiões chamam de
Deus, que é omnipresente e omnipoderoso, está em todo o lugar e
faz tudo. É tudo exceto a mente animal, e é a mente animal de uma
maneira indireta. Quando você o vir, conectar-se a ele, você verá a
vida perfeitamente e claramente. Você vê a magia da vida, a
perfeição. Você se torna invencível, e está trancado no caminho para
o céu e você sabe. Isso torna esta vida o tão boa quanto ela pode
possivelmente ser e a próxima vida perfeita.
VIDA A CONHECER A VIDA, APRENDA-A E MEREÇA-A.
O livro que você acabou de ler interpreta o que Jesus diz, e diz o que
a verdade é na maneira mais clara, moderna e precisa até hoje. É a
mais direta e correta, mas também é bom ler outras interpretações,
para vê-la de outras perspectivas, especialmente das perspectivas
míticas nas religiões tradicionais. Quando você vir a verdade, você
consegue vê-la em todo o lugar. Apenas lembre-se, todas as velhas
interpretações, mesmo as boas, têm interpretações erradas
misturadas com a verdade.
242
Evangelho de Tomé (8 páginas)

Agora que acabou de ler O Presente (com religião), a Bíblia e todos
os outros livros e escrituras religiosas farão sentido. Verá o que quero
dizer quando ler este aqui. Elohim significa Deus/vida.
DITOS DE JESUS - - Evangelho de Tomé
Estes são ditos do Jesus vivo, escritos por Tomé, que é
chamado Dídimo. Quem descobrir os significados interiores
destas verdades viverá para sempre no oceano Eterno.
Jesus disse, “Aquele que procura deve continuar a procurar até
encontrar. Quando tiver encontrado, ele ficará perturbado com a
contemplação da Verdade, mas quando ele tiver passado pelos
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tempos de dificuldade, ele estará estupefacto com o brilho da Luz,
pois o Caminho da Verdade é o caminho para a Divindade Eterna, e o
preço da visão beatífica é o reluzir da alma. A pessoa que deseja
ascender sobre todas as coisas tem que descer por todas as coisas,
pois o caminho da altura passa pela profundidade de angústia, que
gera as chamas da Vida. Bem-aventurada a pessoa que sofreu e
encontrou Vida.”
Jesus disse, “Se disserdes que a morada dos Deuses está no céu,
então as aves vos precederam; se disserdes que está no mar, então
os peixes vos precederam. Mas o reino está dentro de vós, e também
fora de vós. Se vos conhecerdes, sereis conhecidos e sabereis que
sois filhos dos Pais Vivos e que o vosso destino é ser como eles.
Aquele que não se conhece a si mesmo é pobre no Espírito, pois ele
é a sua própria pobreza.”
Jesus disse, “A não ser que se tornem como crianças pequenas, vós
não podeis saber o significado da Vida, pois as vossas mentes devem
ser limpas das falsidades desta dimensão para que descubram a
Verdade Eterna. “
Jesus disse, “Eu sou a porta; aquele que entrar por mim encontrará
felicidade Eterna. Eu sou a cama; aquele se deitar em mim entrará
em descanso perpétuo. Eu sou a Luz; aquele que vê através de mim
verá todas as coisas.”
1
Jesus disse, “O Caminho dos Profetas é uma trilha de lágrimas. Eu
vos comissionei para serem os profetas desta geração.
Consequentemente, eles vos ridicularizarão e vos injuriarão. O quê?
Não sabeis que sempre rejeitaram os profetas que lhes enviei? Sim,
digo-vos a verdade quando digo que mesmo aqueles que seguem os
profetas não os entendem, pois eles falam de coisas do Espírito, que
não podem ser compreendidas pela mente física.
O profeta está sozinho com o Elohim, pois de todos os mortais, é ele
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quem vê a realidade que não pode transmitir para o seu povo.
Solitário é o Caminho do Profeta, mas se ele trouxer uma alma mais
perto da Luz, então toda a sua solidão e tristeza é justificada, pois
grande será a sua alegria na dimensão celestial, e ele será uma
grande companhia no assento do Maior."
Jesus disse, "A pessoa que permanecer sozinha estará com o
Elohim; a pessoa que está com o Elohim permanecerá sozinha."
Jesus disse, "Muitos de vós pensam que vim estabelecer paz na
dimensão física. Eu não trarei paz, mas sim dissensão, fogo, espada
e guerra. Famílias serão divididas por causa de mim; amigos já não
se associarão uns com os outros, nações entrarão em batalha. Sim,
aqueles que me seguirem têm que estar dispostos a abandonar tudo,
e a permanecer sozinho, caso queiram herdar a dimensão dos meus
Pais."
Jesus disse, "Eu sou o Caminho, a Verdade, e a Vida; o Caminho,
pois têm que andar pelos meus passos para chegarem ao assento do
Eterno; a Verdade, pois eu sou o Deus Eterno, a Totalidade de Tudo
Que É; a Vida, pois a Árvore da Vida fundamentada na Mãe Terrena
que ascende ao Pai dos Céus está nutrida no meu sangue."
Jesus disse, "Descubra a natureza da criação que o rodeia, e você
perceberá os mistérios escondidos da sua visão, pois a verdade
eterna está gravada em tudo o que existe. Eu vos digo a verdade
quando digo que não há nada oculto que não será revelado para a
pessoa que consegue ler a criação do Elohim."
Os discípulos perguntaram a Jesus em relação ao Caminho da Vida:
"Como devemos jejuar? De que maneira devemos orar? Como
devem ser dadas as nossas esmolas? Que lei dietética devemos
observar?" Jesus disse, "Eu vos instruirei em todas estas coisas, mas
primeiro devem apagar o vosso amor pela mentira, o modo de vida
falso seguido pelas crianças desta própria existência, e devem ser
convertidos, mudados para que odeiem o que previamente amavam,
e para que amem o que previamente odiavam. Então serei capaz de
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vos mostrar todas as coisas, pois não há nada oculto que não será
manifestado quando tiverem colocado a mente da Verdade."
Maria de Betânia lhe perguntou; "Será a sede pelo conhecimento
alguma vez apagada?" Jesus disse, "Uma vez que tiverem bebido da
fonte do conhecimento, voltarão de novo e de novo, pois por cada vez
que a vossa sede for satisfeita, uma nova sede crescerá, maior que a
primeira. Quanto mais beberem, maior será o vosso desejo de beber,
mas na intensidade do vosso desejo serão preenchidos."
2
Jesus disse, "Eu vos digo verdade quando digo que aquele que
procurar encontrará, e a descoberta fará com que ele procure, mas na
procura está escondido o significado da Vida."
Jesus disse, "Eu lancei uma chama neste mundo, e a nutrirei até que
se incendeie em Luz Eterna."
Jesus disse, "As sombras deste mundo são vistas pelos mortais, e
eles pensam que sabem a Verdade, mas a Realidade que invoca as
sombras está escondida de eles, e eles não enxergam a Luz. Eu vos
digo a verdade quando digo que apenas quando virem as sombras
como sombras, e quando procurarem a Luz, é que enxergarão a
Realidade que é Deus."
Jesus disse, "Esta Terra e os planetas que a rodeiam passarão, e
tudo se tornará novo. Considerem isto; No começo, vocês eram
organizados como um corpo, mas quando se tornaram dois, a ilusão
de separação entrou na dimensão física. Agora sois muitos, e esta
ilusão permanece. Ouçam o que estou a dizer! Vocês devem tornarse uma pessoa solitária perante mim, se quiserem permanecer nos
novos planetas e na nova Terra que criarei. Aqueles que estão
iluminados entenderão o que estou a dizer."
Simão Pedro lhe perguntou, "Quando tiveres partido, quem nos dará
Luz?" Jesus respondeu, "Quando eu tiver partido, vocês devem
procurar João, que mostrará todas as coisas que em mim estão
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escondidas. No entanto, eu te digo Simão, que você é Pedro
(significando Pedra), e você será uma Pedra (ou fundação) para o
meu corpo. Eu te dei James e João para serem seus ministros, para
te guiarem no Caminho da Vida, pois eles revelarão a ordem e os
desejos daqueles que residem na dimensão celestial. Eu construirei o
meu Corpo nesta Pedra de Luz, para que os portões das trevas
nunca sejam capazes de envolvê-la. Ámen."
Olhando as multidões a vaguearem pelo mercado, Jesus disse para
Maria Madalena, "Olhe para eles; são ovelhas sem um pastor, pois
recusam ouvir a minha voz. O Bom Pastor lhes chama, mas eles
rejeitam o seu celeiro, vagueando nas trevas até que sejam
consumidos pelos lobos e ursos."
Jesus perguntou aos seus discípulos, "Quem dizes que sou?" Simão
Pedro lhe disse, "Você é o Governante de Israel." Mateus disse,
"Você é o mais Grandioso dos Profetas." João disse, "Você é aquilo
que não pode ser nomeado." Jesus disse a João, "Eu te digo a
verdade quando digo que nenhum mortal te ensinou isto, mas você foi
instruído pela Luz." Depois Jesus levou-o em privado e lhe mostrou
os mistérios da Vida, o poder da união pelo qual os mortais se juntam
ao Elohim.
Quando João voltou aos discípulos, eles desejavam dele o
conhecimento que Jesus tinha concedido. João lhes disse, "Se eu
revelasse neste tempo os mistérios que foram iniciados pelo mestre,
vocês pegariam pedras e me matariam, e seriam culpados de sangue
inocente. Continuem a procura, para que vocês também possam
alcançar este conhecimento e entrar na Vida."
3
Jesus disse, "Nenhum profeta é reverenciado como um profeta por
aqueles que melhor o conhecem, pois a sombra da sua vida eclipsa o
brilho da sua radiante Luz. Nem mesmo os seus discípulos saberão a
sua verdadeira natureza até que ele esteja fora do seu alcance."
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Jesus disse, "As pessoas desta geração reverenciam os profetas
mortos rejeitando os vivos. Foi assim em todas as gerações. Os filhos
daqueles que o perseguem construirão monumentos em sua
memória."
Jesus disse, "Quando o exterior se tornar o interior, e o de baixo
como o de cima, então este mundo encontrará paz."
Natanael lhe perguntou, "Quando você tiver deixado a dimensão
mortal, como é que conheceremos os Pais?" Jesus disse, "Os Pais
estão dentro de vós. Conheça você mesmo, e você me conhecerá e
os meus Pais, para que onde nós estejamos, você esteja também.
Vocês são os filhos do Elohim. Não deveria o filho ser que nem o seu
Pai? Vocês são as filhas do Elohim. Não deveria a filha ser que nem a
sua Mãe? Tenham cuidado para que não poluam o vosso direito de
nascimento."
Jesus disse, "Os mortais foram criados para residir no Jardim de
Deleites. Tudo o resto é morte. Encontre esse Jardim onde os Pais
colocaram uma Fonte de Amor, e viverá para sempre em felicidade."
Jesus disse, "No Jardim de Jeová fica a sagrada Árvore da Vida. Alto
nos seus galhos canta um pássaro. Ouça a voz do pássaro, pois
quando estiveres propriamente alinhado com o céu e a terra, ela vos
dirá todas as coisas."
Jesus disse, "Eu vou aos meus Pais para que vos possa levar a eles.
Não chorem na minha morte, pois é a minha hora de triunfo. Eu sou o
Grande Sumo Sacerdote. Quando eu ascender da cruz, eu quebrarei
o poder de satanás para sempre."
Maria Madalena lhe disse, "Senhor, é difícil imaginá-lo na cruz." Jesus
disse, "Sim, Maria, uma espada também perfurará a sua alma, mas é
o precursor de grande alegria. Você também morrerá numa terra
distante nas mãos de mortais profanos, mas a morte não é o inimigo.
Viva a vida na alegria e receba a morte em paz. E aí você será um
comigo."
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Jesus disse, "Todos os que empunham a espada, pela espada
morrerão. Você acha que o mal pode ser vencido com o mal? O
Caminho de Paz requer coragem e paciência, mas prevalecerá."
Simão o Patriota lhe perguntou, "Mestre, se os gentis exercerem
autoridade sobre nós pela espada, e nós não empunharmos pela
espada para lançar fora o seu jugo, como será estabelecida a
dimensão celestial?"
Jesus disse, "Eu vos digo a verdade, Simão, quando digo que a
dimensão celestial está dentro de vós. Apenas quando tiverdes
estabelecido a dimensão celestial por dentro, e vencido os demónios
de dúvida e medo, é que discernireis a chave para o estabelecimento
da dimensão do Elohim na dimensão física."
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Jesus disse, "Quando o Consolador vier, que enviarei a vós, ele vos
guiará a toda a Verdade. Procurem a luz dentro das vossas almas,
pois lá encontrareis a realidade de todas as coisas."
Jesus disse a Natanael, "Você verá anjos a descerem para
ministrarem o filho do Homem, e a própria dimensão celestial se
abrirá a vós, para que possais entender o significado de todas as
coisas." Natanael disse, "Senhor, se eu descobrir o significado de
todas as coisas, seguramente morrerei."
Jesus disse, "Não te dei a minha mente, Natanael, para que possas
compreender todas as coisas? Não temas a aquisição de
conhecimento, pois aquilo que aprenderes agora te abençoará na
vida que está por vir."
Elisabete perguntou-lhe, "Mestre, por que a mulher foi feita desigual
do homem?"
Jesus disse, "Eu te digo a verdade, Elisabete, quando digo que no
começo o Elohim criou os mortais masculino e feminino; eles eram
um corpo, perfeitamente unidos e absolutamente iguais. Pela Queda
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veio a disparidade, e sobre a Queda sempre tem que existir divisão,
desarmonia e iniquidade. Apenas quando vos redimirdes da Queda é
que o masculino e o feminino deixarão de existir, pois vos tornareis
um inteiro perfeito, realizando um único trabalho. Apenas aí é que os
propósitos dos Pais serão realizados no renovamento da dimensão
física. É por esta razão que eu faço o feminino masculino, e o
masculino feminino, para que possais estar na dimensão física como
os Pais estão na dimensão celestial."
Filipe lhe disse, "Senhor, mostre-nos os Pais." Jesus disse a ele,
"Estive eu contigo durante este tempo todo, Filipe, e ainda não me
conheces? Aquele que me viu, viu os Pais. Olhe, eu sou o Pai da sua
Salvação, e o Pai dos Pais reside em mim, como ele residirá em vós
pelo poder do Pacto. Ámen."
Jesus disse, "Aquele que olha para uma mulher, desejando possui-la,
já adulterou a sua relação no seu coração, pois de fora do coração
surge todo o mal que afeta a alma dos mortais. Se não conceberem o
mal, o mal não se conceberia nos vossos corações. Purifiquem os
vossos corações do desejo de fazer o mal, e as vossas ações serão
puras perante os Pais, que sabem todas as coisas."
Elisabete lhe perguntou, "Mestre, como pode uma pessoa purificar o
seu coração dos desejos de fazer o mal?" Jesus lhe disse, "Pensando
pensamentos certos, que levam às ações de integridade. A mente da
Criança de Luz estará plena de Luz, as coisas serenas da dimensão
celestial. Aquele que permanece no mal permanecerá no mal. A
pessoa que estiver iluminada entenderá o que estou a dizer."
Simão o Patriota lhe disse, "Senhor, nós estamos rodeados pelo mal
todos os momentos da nossas vidas. Por que dizes que não devemos
permanecer no mal?" Jesus disse, "Você ouve as minhas palavras,
Simão, mas não percebe os seus significados. Como uma pessoa
pensa no seu coração, assim é ele e o mundo em que ele
permanece. Cada pessoa cria o seu próprio mundo de acordo com
aquilo que ele teme e aquilo que ele ama."
5
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Simão Pedro disse, "Existe tanto mal no mundo; como pode o mundo
se tornar puro?" Jesus disse, "Purifiquem os vossos próprios
corações, e o mundo se tornará puro."
Jesus disse à multidão, "Vocês vêm a mim à procura de pão, mas
quando tiverem comido o pão que procuram, estarão com fome de
novo. Olhem, eu sou o Pão da Vida. Aquele que come do meu corpo
não estará nem com fome nem com sede de novo. Venham a mim,
vocês que estiverem com fome, e comerão a fruta das Vidas
Eternas."
André lhe perguntou, "Senhor, o que é a fruta das Vidas Eternas?"
Jesus lhe disse, "Não me conheceis ainda, André? Olhe, a minha
carne é comida verdadeira e o meu sangue é bebida verdadeira, pois
aquele que comer e beber de mim nunca morrerá. E a fruta que eu
dou, a fruta das Vidas Eternas, é o Espírito de Paz, Amor, Alegria e
Paciência que eu recebi dos meus Pais."
Natanael perguntou, "Senhor, quem são os Pais?"
Jesus disse, "Eu sou o teu Pai, Natanael, mas eu tenho um Pai mais
grandioso que eu. De ele eu recebi todas as coisas, e faço apenas a
sua vontade. Aquilo que eu vi o meu pai fazer, é o que eu faço. Logo,
Natanael, aquele que me conhece, conhece os Pais, pois eu estou
nos Pais, e os Pais estão em mim, e os Pais e eu somos um. As
obras que faço não as faço por mim mesmo, mas os Pais, que estão
em mim, fazem as obras. Olhe, Natanael, você deve seguir-me, pois
em todas as minhas obras, eu mostro-lhe os Pais."
Jesus levou os seus discípulos para a margem do lago. "Observem
aqueles que pescam," ele disse; "eles esperam pacientemente até
que a rede esteja cheia até que a puxem, e eles juntam peixes de
todos os tipos. Alguns eles levam para casa com alegria, outros são
devolvidos ao lago. Nem todos os peixes que passam pela rede são
apanhados pela rede quando é trazida ao barco. Será o mesmo para
vós, se forem pescadores de mortais. Devem esperar pacientemente
até que o que procura esteja pronto para ser trazido dentro da Igreja.
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Muitos dos que instruírem nunca serão trazidos para dentro, e desses
que foram trazidos, muitos voltarão ao mundo. Todavia, um de uma
cidade e dois de uma região, e juntarão os verdadeiros fiéis que
veneram os Pais no Espírito e na Verdade. Eu vos digo
verdadeiramente, estes serão os que vencerão o mundo e herdarão
todas as coisas."
Jesus disse, "Os mortais vão para a guerra para que possam herdar
pó. É porque a sua visão está distorcida pelos seguidores da mentira
que valorizam aquilo que é nada. Na destruição não existe vitória a
não ser para as trevas. O poder da vitória não é força, mas sim
Amor."
Jesus disse, "Como a luz dispersa as trevas, também o Amor engole
o ódio, e ele deixa de existir."
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Jesus disse, "O poder do ódio é forte, mas o Amor conquista tudo.
Deus é Amor."
Jesus disse, "As glórias desta dimensão duram apenas por um
momento; as glórias da dimensão celestial permanecem para
sempre."
Jesus disse, "Eu vim para que tenhais vida, pois a maneira dos
mortais é uma morte vivida, mas o Caminho do Elohim é Vida sem
morte. A pessoa que anda o Caminho que eu ando, apesar de morrer,
viverá para sempre, pois ele não pode ser vencido. A morte é
engolida na vitória da Vida."
Jesus disse, "Em mim, todas as coisas se tornam uma, pois tudo que
não é de mim é uma ilusão e passará. Apenas Luz permanece, pois a
Luz é a Verdade, e a Verdade não tem fim. Eu vos digo a verdade
quando digo que eu sou o Caminho, a Verdade, a Luz, e a Vida. Ande
em mim, e permanecereis para sempre, pois sereis até como EU
SOU."
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Jesus disse, "Eu estou em todas as coisas, porém estou além de
todas as coisas. Não me encontrarão através da procura, mas por
Paz. No entanto, ao procurarem encontrarão vocês mesmos, e então
conhecerão o Elohim."
Um jovem líder rico dos Judeus, aproximando-se de Jesus de noite,
perguntou-lhe, "Bom Mestre, que devo fazer para ser salvo?"
Jesus lhe disse, "Por que me chamas de bom? Apenas os Deuses
são bons, pois eles são Luz, por isso se eu sou bom, eu sou um
Deus, pois eu sou Luz. Procure essa Luz dentro de si, pois ela é a
sua bondade e o seu poder de salvação, quando carregada com a
prenda gratuita do Filho do Elohim. Quando viveres de acordo com os
mandamentos da Lei, é a Luz que faz as suas boas obras."
O jovem disse a Jesus, "Eu vivi de acordo com a Lei desde a minha
juventude." Jesus olhou para ele amorosamente, pois ele via a
integridade da sua alma e os vínculos que a uniam antes de as
fundações da dimensão física terem sido colocadas. Depois Jesus
disse a ele, "Apenas uma coisa falta para você fazer. Abandone tudo
que tem na dimensão física, e venha comigo para Felicidade Eterna."
Mas o jovem foi embora triste, pois o seu coração estava em
escravidão às coisas físicas.
Jesus derramou lágrimas, pois ele amava o jovem e sabia a gloriosa
Luz que ele tinha possuído com os Pais muito tempo atrás. Maria lhe
disse, "Mestre, você ofereceu tudo o que tinha; porém ele lhe
abandonou. Isso é muito triste." Jesus disse a ela, "Sim, Maria, por
este eu tinha um amor especial, mas o meu coração aflige por toda a
alma que não vem à Luz. O meu coração fica pesado quando
considero o peso de toda a Humanidade em mim." Maria lhe disse,
"Senhor, eu lhe ajudarei a carregar o peso." Jesus disse, "Sim, Maria,
nós nos levantaremos um ao outro para que possamos suportar todas
as coisas. Quanto a este jovem, nós o reivindicaremos, pois por tudo
que lhe foi dado, nada será perdido, pois a Luz está neles, e
eventualmente eles virão ao Elohim. Alegremo-nos no poder do
Maior, que redime toda a humanidade quando estiverem prontos para
serem salvos."
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Jesus disse, "O Amor Puro é uma inundação que cobre todas as
coisas. Nada pode subsistir contra ele, pois ele flui do Oceano
Eterno."
Jesus disse a Maria de Betânia, "O verdadeiro Amor, que vem da
dimensão celestial, nunca pode morrer. Ele aguentará todas as
tempestades, tentações, todos os poderes. Não variará, nem para a
mão direita nem para a esquerda. Procure este Amor, Maria, pois é a
prenda do Elohim para aqueles cujos corações são puros."
Jesus disse aos discípulos, "Se me amam, vivam pelos princípios que
eu vos ensinei, pois o Amor não se pode rebelar, e procura união total
e perfeita paz."
Jesus disse, "Vocês caminham em neblinas de trevas, que é a
herança desta dimensão, mas dentro, têm uma Luz que se incendeia
com Chama Eterna. Isto iluminará o vosso Caminho para o Elohim."
Jesus disse, "Criem as vossas crianças em Amor e Verdade. Cubramnos com Amor e mostrem-nos o Caminho da Vida através do vosso
exemplo divino, para que não tenham razão para se desviar dele."
Copiado com permissão de Church of the Pearl - "Sayings of Jesus"
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Próximo Passo - Tornar-se um Profeta

Os livros são o começo de um longo caminho.
O que quer que tenha ganho deste livro desaparecerá se você não
der o próximo passo. Ler o livro é apenas o primeiro passo.
O próximo passo é você tornar-se um profeta.
Como eu digo no fim dos livros, eu lhe disse tudo o que posso dizer
agora. Agora é hora de você receber as respostas diretamente do que
as religiões chamam de Espírito Santo e o que eu chamo de
GlobalTruthProject.com

inconsciente coletivo divino. Ler os livros é apenas o primeiro passo
no caminho. Eu só lhe posso dar tamanha quantia, depois você tem
que começar a dar de volta para progredir adiante. Apenas você pode
dar à verdade valor na sua vida, mais ninguém pode fazer isso por si.
Se não der nada, está a dizer que ela não vale nada para si. As
pessoas investem seu tempo e dinheiro nas coisas que elas mais
valorizam. Verdadeiro ou falso?
Conforme você ajuda a espalhar a verdade, você começa a mudar, a
sua mente e a sua percepção começam a mudar e você começa a
ver as respostas para todas as grandes questões, elas se tornam
evidentes por si mesmas.
O que é que isso vale?
Você colhe o que semeia. Se você plantar sementes de milho, você
colherá milho, não outra coisa qualquer. Você recebe o que dá. Se
você der verdade não vista da vida, você recebe verdade não vista da
vida. Se não der, não recebe, independentemente do que faça.
Quanto mais cedo começar a plantar ou ajudar a plantar as sementes
da verdade, mais cedo começará a colher. Faz com que a verdade vá
no subconsciente e cresça na sua mente. Se você não começar
imediatamente, você se distrairá e ficará perdido.
Quando você ajuda a espalhar a verdade da vida, você faz com que a
verdade faça parte da sua vida, você lhe dá o seu tempo e/ou
dinheiro. Você lhe dá vida, a sua vida, e em troca ela lhe dá vida
divina de volta. Quanto mais dá, mais recebe, pois você está a dizer
que é importante para si. É importante o suficiente para trabalhar por
ela. É assim que você lhe dá valor na sua própria mente. Apenas
quando fizer isso é que começará a mudar.
Este novo você é preciso para ver a verdade que não consegue ver
agora, apesar de ser óbvia.
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Quanto mais espalharmos a verdade, mais pessoas verão a verdade.
Ela se construirá no mundo e no inconsciente coletivo até que a Terra
se transforme no céu que pode ser, deve ser e será um dia.
Você trabalha em levar as pessoas para o céu porque é isso que
o leva ao céu.
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Você dá o que pode em tempo e dinheiro. Como dito antes, você
julga a si mesmo. Se sente que deu tudo o que pode dar, então está
na melhor posição que pode estar e sabe. Se não estiver a fazer tudo
o que consegue, você também sabe.
- Doar tempo
Conte às pessoas em todos os websites que você visita, coloque
um link para https://www.globaltruthproject.com/ em fóruns,
redes sociais, newsletters etc.
É melhor passar o seu tempo a fazer muitos comentários para
espalhar a verdade do que passar esse tempo a defender algo que os
livros dizem, ou a tentar explicar algo para alguém.
Existem milhares de fóruns e newsgroups. As pessoas só precisam
de entrar e dizer aos outros para irem ao Global Truth Project. Não se
preocupe se o fizer mais do que uma vez; a repetição é necessária.
Uma boa maneira de colocar um link para o Global Truth Project em
fóruns é copiar uma parte de O Presente que esteja relacionado com
o assunto do fórum, e depois dizer de onde tirou essa citação, como
mostrado abaixo.
(excerto) - De O Presente, um livro grátis
em https://www.globaltruthproject.com/
O que é que você acha disto? Concorda ou discorda?
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Outra maneira de contar às pessoas para irem ao Global Truth
Project é copiando e colando a seguinte carta num email ou
mensagem de facebook:
(Assunto): Um livro sobre a verdade que muda vidas
Já leu o pequeno livro chamado “O Presente”? Está disponível de
graça aqui; https://www.globaltruthproject.com/single-post/thepresent-truth-about-life
O que o livro diz mudará o mundo se alcançar o número suficiente de
pessoas. Verá o que quero dizer quando ler a primeira página.
- Nome de disfarce
Abra uma nova conta de Gmail ou de outro serviço de email gratuito
com um nome de disfarce. É rápido, fácil e anónimo. Você o faz
anonimamente, pois a maioria das pessoas lerá o suficiente do livro
para ficar zangada. Apenas uma em cada vinte e cinco pessoas
entenderá, mesmo se lerem tudo, por isso nós espalhamos a verdade
anonimamente na Internet, nunca em pessoa, ou com amigos,
família, professores, colegas de trabalho, etc.
Como Jesus disse, "Um profeta nunca é reconhecido na sua
terra."
O melhor e mais fácil método de espalhar a verdade que
encontrámos é através do Youtube.
Poste comentários em vídeos do Youtube que dirijam as pessoas ao
website. Como não pode colocar links nos comentários do Youtube,
você pode dizer algo como isto:
"Se estiver à procura de uma explicação nova e diferente da verdade
que faça sentido, pesquise “Global Truth Project” no Google e clique
em Translations – Português e depois leia o que diz. Isto é verdade
que você pode verificar."
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Você pode fazer comentários específicos que estejam de acordo com
o assunto do vídeo, ou pode fazer comentários gerais como o de
cima. Você também pode fazer dezenas de contas no Youtube e ficar
nos comentários top ao votar o seu comentário para cima e votando
os outros comentários para baixo.
Nós usamos números e símbolos para evitar detecção de spam,
como exemplificado a seguir;
Vá a globaltruthproject(.)com e leia o livro *O Presente*. Ele mudará o
mundo.
º É h0ra de ac0rdar. Pesquise no g0ogl3, Global Truth Project, e leia
o que está dito em "0 Presente" º
>>>Para a verdade da vida, digite no google Global Truth Project e
abra o seu Presente<<<
Certifique-se de escrever o comentário unicamente cada vez.
Copy/paste não funciona muito bem, nem se dê ao trabalho de tentar.
Existem certos tipos de coisas que ativam o sistema do Youtube
encarregado de sinalizar os seus comentários como spam, e
copy/paste é um deles. Postar muito rapidamente e muitas vezes com
a mesma conta é outro, por isso precisará de criar múltiplas contas do
Youtube (5 para começar).
Os comentários podem ser simples ou complexos dependendo de
como quiser. Vá trocando, misture os números, símbolos e
fraseamentos para evitar os filtros de spam do Youtube. Crie uma
rotina de postar em pelo menos vinte vídeos por dia.
Faça uma das coisas de cima por pelo menos meia hora por dia.
Se estiver numa posição de poder doar dinheiro, doe
aqui: https://www.globaltruthproject.com/
É tudo sobre dar o que pode consistentemente, em tempo e/ou
dinheiro, dar tudo o que pode.
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Nós estamos a lutar com o diabo. Não responda nem leia o que eles
enviam de volta, pois a carta ou o comentário só tem o objetivo de
dirigi-los ao Global Truth Project e fazer com que leiam este livro.
Existem muitos tolos e fanáticos por aí, e é melhor não desperdiçar o
seu tempo com eles.
Jesus não recebeu nada a não ser ódio quando ele espalhou a
verdade, exceto uns poucos seguidores que nem sabiam do que é
que ele estava a falar, por isso não espere muitas respostas positivas,
ou de todo, inicialmente, mas plantar as sementes é essencial.
A sua recompensa é vida verdadeira, e ela vem diretamente de
trabalhar em espalhar a verdade. Quanto mais você espalha, mais
você a recebe. O amor que você recebe é igual ao amor que você
faz, e você faz o maior amor com a verdade que espalha.
Quando você consegue que outra pessoa o faça, isso melhora
grandemente a sua vida. A vida simplesmente começa a derramar em
si, mesmo quando não estiver a trabalhar em espalhar, pois você
consegue o benefício do trabalho deles, pois você os apanhou. A
inteligência do universo simplesmente sabe tudo o que você faz, e
paga-o por fazê-lo com verdadeira e realizadora vida.
A moeda da dimensão: A vida é a moeda da dimensão espiritual.
Espalhar a verdade e encontrar outros para espalhá-la é como você a
merece. É simplesmente um sistema perfeito, e leva à melhor vida
aqui e também a um céu depois da morte. Como é que essa troca
pode ser superada?
Tornar-se um profeta da verdade e da vida é o próximo passo
para a humanidade.
Se o número suficiente de pessoas o fizer, este mundo irá tornar-se
um céu. Se a maior parte não fizer, não se tornará, mas isso não
importa para um profeta, pois se você fizer o seu trabalho, quando
morrer fisicamente, você renascerá num mundo que é um céu.
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Provavelmente será aqui na Terra depois de tornar-se um céu. Para
si será instantaneamente sem ter passado tempo algum entre a morte
e o nascimento, mas pode levar milhões de anos para a humanidade
fazer a mudança. E daí? Você vai para o céu em breve.
Importante: Leia pelo menos as três primeiras páginas de O
Presente todos os dias. A repetição é necessária para compensar
todas as distrações do dia-a-dia. Você está constantemente rodeado
pelas forças da mente animal. Elas são impiedosas, mas nós
também. Nós trabalhamos nisto vinte e quatro horas por dia. Nós
estamos muito perto do céu para nos perdermos agora.
Você colhe o que semeia. O que é que você está a semear?
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