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Um homem deveria procurar pelo que é, e não pelo que ele pensa 
que deveria ser. Albert Einstein 

 
Verdade que você pode verificar: É um facto como o chão que pisamos e 
útil como comida. É o tipo de verdade que pode tornar o ódio e guerra 
desnecessários como ignorância. 

 
Charles Darwin revelou como a evolução funciona, mas não o que 
ela realmente significa. 

 
A evolução já não é apenas uma teoria; já 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 no topo da escada evolucionária. 

 
A evidência diz que evoluímos conforme a vida evoluiu. 

 
Os seres humanos não apareceram no topo da escada evolucionária só para 
colher os benefícios desses milhões de anos de evolução. Nós tivemos que vive- 
los. 

 
Em outras palavras, você foi todos esses animais. Alguém teve que 
ser eles. 

 
Você teve que ser animais inferiores para ser um humano agora. Você viveu 
como todos os diferentes animais na sua linha evolutiva. Você viveu por milhões 
de anos e por milhões de vidas e mortes para estar onde está agora. É isso que 
o livro de Darwin significa. 

 
Em adição à evidência fóssil, o código genético prova que todos os animais, 
incluindo nós, evoluíram de bactérias durante os últimos 700 milhões de anos 
na Terra. 

 
Em outras palavras, você foi um micróbio, um inseto, um peixe, um 
dinossauro, um macaco... 

 
Quando toda a evidência (100%) diz que algo aconteceu, e não existe 
evidência (zero) que outra coisa possa ter acontecido, é a verdade além de 
qualquer sombra de dúvida para pessoas honestas e racionais. 

 
Nós viemos de um longo, muito longo, caminho, mas ainda temos mais um pouco 

que percorrer. O próximo e último passo na nossa evolução é aprender e 
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aceitar a verdade da vida, e isso inclui reconhecer o nosso verdadeiro passado. 
 

A verdade irá libertar-nos do mundo animal de que todos evoluímos. 
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Imortalidade: "É impossível estar consciente de estar inconsciente." 

 
Não é possível ter a noção de estar inconsciente a partir da sua própria 
perspectiva. Você não pode estar consciente de não estar consciente. 
Você pode estar menos consciente (dormir/coma), mas não 
completamente inconsciente (morto), pois o tempo ficaria parado para si. 
Um bilião de anos podiam passar e você não saberia. 

 
Como é que sabe que está morto? Não é possível estar consciente 
de qualquer intervalo na vida; ela é contínua e infinita a partir da sua 
perspectiva. 

 
Morte e nascimento são um evento contínuo a partir da sua perspectiva. 

 
Você irá morrer fisicamente, mas irá nascer num novo corpo físico. Nascer 
acontece ou não estaria aqui agora. Você nasceu nesta vida. É o que 
sabemos que acontece. Não existe evidência que algo mais aconteça. 
Verdadeiro ou falso? 

 

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? 

 
Você é imortal; é impossível não ser, porque é impossível estar consciente 
de estar inconsciente. Só essa frase o prova. É como as seguintes frases: É 
impossível estar claro e escuro ao mesmo tempo; não pode ter o seu bolo e 
comê-lo também. Elas são simples, mas certos factos. A frase "É impossível 
estar consciente de estar inconsciente" é um simples e certo facto. 

 

A energia não pode ser criada nem destruída; ela só pode mudar de 
uma forma para a outra. Albert Einstein 
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Como a energia, a consciência não pode ser criada nem destruída. 

 
Quando perceber, esta revelação irá mudar a si e à sua vida. Você verá tudo de 
modo diferente. Saber que é imortal muda-lhe para um ser espiritual imortal. 
Transformar-se num ser espiritual é o próximo passo na evolução humana. 

 
Agora sabe de onde veio e o que esteve a fazer durante meio bilião de anos (a 
evoluir). Você agora sabe o que você é (um ser espiritual). A próxima questão é, 
como a vida funciona e o que nos aguarda, e nós podemos saber isso também. 

 
As pessoas estão a tentar compreender o universo independente 
da consciência, mas ela é o fator mais importante na equação. 

 
O modo como o universo se relaciona com a vida consciente pode ser 
entendido agora. É a verdade primordial; a verdade que irá transformar a 
humanidade e o mundo. 
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"Para toda a ação, existe uma igual e oposta reação." FAB = -FBA 

 
As pessoas não percebem o que a terceira lei de movimento de 
Isaac Newton realmente significa. 

 
Tudo é equilibrado. Tudo físico (matéria/energia) vai e volta em círculos, 
ciclos, ou equivalente, equilibrados. 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. 

 
Não existem exceções para as leis da natureza que Newton revelou. Elas 
aplicam-se a toda a matéria e energia. Os seres humanos são matéria e energia, 
assim sendo, você e todos os seres humanos são governados pela mesma lei. 

 
Sorte: Boa e má sorte é o equilíbrio em ação e o modo como o equilíbrio 
mais afeta as nossas vidas. Sorte é manifestada em vários 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. Depois existe sorte a longo prazo. Você é sortudo 
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se nascer com boa aparência, dinheiro, saúde, talento e inteligência. A 
maior parte das pessoas está entre os extremos, mas não importa, pois 
somos imortais e tudo irá se equilibrar. Sorte vai e volta; toda a gente terá 
iguais quantidades de má e boa sorte. 

 

O que vai volta. Toda a gente tem o seu turno. 

 
A morte é o grande equalizador: Se nasceu com vantagens, poderá ter  
mais bons momentos que maus na sua vida, mas quando morrer, irá renascer 
com desvantagens e ter 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 se equilibrar eventualmente. É a natureza 
conhecida do universo em que vivemos. 

 
Se atirar uma moeda mil vezes, ela virá cara 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 ao acaso 
são previsíveis porque eles se equilibram. É uma verdade fundamental da vida 
que todos sabem, mas ignoram. 

 

É por isso que em Quatro de Julho 162 pessoas serão mortas em acidentes 
automóveis, e em cada 4 de Julho, 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. Cerca de quatro milhões de pessoas são mordidas por cães. 

 
Por que é que é quase o mesmo número todos os anos? 

 
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 

 

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. 

 
As boas notícias são que todas as melhores coisas lhe acontecerão; as 
más notícias é que as piores também, se não aprender a verdade. 

 
Consequências: As pessoas podem pensar, se tudo é equilibrado, então não 
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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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O presente mais grandioso: Pela primeira vez na história, pela primeira vez 
nos nossos 700 milhões de anos neste planeta, nós podemos entender a vida, 
nós podemos saber o que somos, de onde viemos e para onde estamos a ir. 
Nós temos que tomar vantagem desta breve oportunidade. Demorou muito 
tempo para vir e estará muito tempo fora do nosso alcance de novo. Este livro 
lhe dará o poder de mudar a nossa rota presente para uma que leva a um lugar 
sem dor, medo ou sofrimento, um lugar que algumas religiões ocidentais 
chamam de Céu. 

 
Continue a ler: Novas e diferentes revelações sobre a vida não são fáceis de 
aceitar. Não deixe as coisas com que discorda fazer com que pare de ler. 
Muitas das coisas com que não concorda ou entenda quando primeiro as lê 
farão sentido quando ler mais do livro. Não pule os capítulos; precisa de ser lido 
em ordem para fazer sentido. É um livro pequeno e não demora muito tempo 
para ler. Vale a pena. 

 
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. 

 
Sementes: Estas primeiras três páginas são como sementes. O resto do livro 
age como solo fértil (suporta o crescimento). Mais cedo ou mais tarde, o que 
você acabou de ler começa a crescer na sua mente e você cresce junto. As 
primeiras três páginas são as decisivas porque elas são a verdade. O 
problema é que a maior parte das pessoas não consegue ver a verdade da vida. 
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Não é o que você olha o que importa, é o que você vê. 
Henry David Thoreau 

 
Quando você vir a vida verdadeiramente, é o que as pessoas chamam de um 

momento auge, um momento de clareza. Você ganha uma maior percentagem do 

que cada momento realmente contém; você está pleno de vida. A sua mente 

é a guardiã do portão da vida, às vezes ela deixa um pouco de vida 
verdadeira entrar, mas maior parte do tempo não. 

 

 

A figura 1 mostra como a humanidade vê a vida atualmente. A figura 2 
mostra vida verdadeira. 

 
As setas representam a vida que vem a si de todas as direções. A linha a 
tracejado mostra como a sua mente bloqueia maior parte da vida a vir em sua 
direção. Sem a mente a bloquear a vida, você recebe toda a vida, vida 
verdadeira, e reflete-a toda de volta. 

 
Ver a Catarata do Niágara ou o Grand Canyon pela primeira vez é um momento 
grandioso para muitas pessoas. Por que lhe faz sentir tão vivo? Nada acontece 
a si. Por que não se sente tão bem na segunda vez que o vê? Você está a ver 
a mesma coisa. A razão é que a sua mente se abre quando algo é especial. 

 
A verdade é que todo o momento da vida é especial e pode estar aberto à vida 

maior parte do tempo. Você tem que ver a verdade para ver a verdadeira vida. 

 
O óbvio é aquilo que nunca é visto até que alguém o manifeste com 
simplicidade. Kahlil Gibran 
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A verdade sobre a vida é realmente muito simples; só é difícil de ver pela 
primeira vez. 
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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, que muda a sua perspectiva sobre a vida para que 
você possa começar a viver a sua vida como um ser espiritual. 

 
A nossa vida não precisa ser cinquenta - cinquenta 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 ambiente físico não pode mudar fundamentalmente, mas 

nós podemos. Você só precisa de sabe-lo para fazê-lo. 

 
Nada fará 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. A verdade lhe 
revela que não precisa de experienciar o mau para ter o bom. O mau ainda vai 
acontecer, mas irá 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. Ele o caminha para a sua transição em um ser espiritual. 

 
Bom/mau: Quando você sabe a verdade, você vê os dois lados da vida, o 
bom e o mau, e os vê como algo único. Você faz isso entendendo 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 compensados por 
uma igual quantidade de maus momentos. Sempre se equilibrará. 

 
Quando você souber a verdade, desfrutará mais os bons momentos e evitará 
maus momentos quando puder, mas quando não puder, o conhecimento do 
equilíbrio irá ajudá-lo a passar por maus momentos. Isso acontece porque saber 
que quanto pior, melhor, faz de maus momentos quase que desfrutáveis. Mais 
importante, centra a sua perspectiva sobre a vida. Você vê os dois lados da 
vida: vida plena, vida verdadeira. 

 
Você não recebe apenas 50/50; você recebe 100%. 
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O conhecimento do equilíbrio tira todas as razões para estar zangado, 
triste, desapontado, com ódio, preocupações, inveja; ele remove todos os 
pensamentos e sentimentos negativos. 

 
Ele remove da sua vida todo o stress e sentimentos negativos feitos 
pela sua mente. 

 
A mente começa a desaparecer e vida verdadeira começa a aparecer. 

 
Conforme a mente vai ficando menor, a sua vida vai ficando maior. Conforme a 
mente diminui, a sua vida aumenta. 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. Você vai começar a 
viver no presente, o eterno AGORA. 

 
Nós queremos expandir a nossa vida, não expandir a nossa mente 
como eles queriam nos anos 60. 

 
Quanto mais você viver 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 irá experienciá-la sem a ignorância e todas as emoções 
negativas da infância. Em breve, você será capaz de ver a vida melhor do que 
uma criança a vê, ou do que qualquer outro animal já a viu. Você verá o 
mundo real, um mundo encantado. 
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Os seus dois "Eu": Muitas pessoas não estão cientes do facto que têm dois 
diferentes "Eu". Você tem uma mente e espírito (consciência), e apesar de se 
parecerem como uma única coisa, eles são separados. A maneira de 
perceber que isto é verdade é perceber que algo tem que estar a ouvir os 
pensamentos criados pela mente. 

 
O que é que ouve os seus pensamentos? 

 
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, 
porque a sua mente já está dentro da sua cabeça. O que se quer dizer é, 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 
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está a pensar agora mesmo? 
 

É o seu Eu-espiritual, o mesmo que recebe toda a vida. 

 
Como mostrado no desenho, a humanidade está atualmente a viver como o 
seu Eu-mental, e como resultado não conhece o seu Eu-espiritual. "Conhece a 
ti mesmo" como Sócrates disse. 

 
Você tem que conhecer vida verdadeira para conhecer o seu 
verdadeiro Eu. 

 
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 diferente do que eu 
vejo.Todas as perspectivas são únicas. 

 
Nós não vemos as coisas das maneiras que elas são; nós as vemos 
da maneira que somos. 

 
As pessoas experienciam a vida pela sua própria mente e sentidos, pela sua 
única perspectiva e nível de consciência. Isso não muda a verdade. O mundo 
físico nunca irá mudar; não pode mudar e existir, mas a maneira como o 
vê/percebe pode. Percepção e perspectiva determinam o quão claramente e 
verdadeiramente você vê a vida, e o quão realizadora ou não a vida é para si. 
Saber a verdade primordial permite que as pessoas vejam a vida claramente e 
sejam realizadas por ela. 

 
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. Os seres humanos podem melhorar muito a sua percepção 
aprendendo a verdade primordial. 

 
Todos os problemas que temos são originados pelo facto de as 
pessoas não saberem a verdade da vida. 

 
Descontente: As pessoas olham à sua volta e pensam, por que é que 
existem tantas pessoas descontentes? Nós progredimos tanto, mas mesmo 
assim as pessoas estão descontentes. Por que é que este não é o 
maravilhoso mundo que podia 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, e assim, mudar tudo. 
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A verdade transforma um homem mortal em um ser espiritual imortal. 

 
Ela faz isso, pois a verdade apenas mostra o que você realmente é, e isso 
muda tudo. Ela lhe mostra a vida claramente; ela lhe mostra a vida e a verdade 
pela primeira vez. 
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Vida verdadeira é perfeita: Você pode ver e experienciar uma vida perfeita 
porque é assim que a vida realmente é. As nossas mentes imperfeitas estão a 
estragá-la. 

 
É difícil acreditar a partir da sua perspectiva e nível de consciência, mas é a sua 
mente que torna a vida imperfeita. O universo tem que ser perfeito para existir. 

 

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. O presente é a 
única coisa que existe, a única coisa que você tem consciência sobre. 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 constantemente a ser 
mudado e recriado. A nossa vida e o nosso mundo estão a ser criados de 
momento a momento. 

 

A vida e tudo nela são sempre novos. 

 
As pessoas pensam que não são bonitas o suficiente, jovens o suficiente, 
magras o suficiente ou ricas o suficiente, etc. Elas vivem no extremo do círculo 
e vão em volta e volta para sempre, presas nas ilusões das suas mentes. 

 
Relva mais verde: O conceito do passado e futuro, e uma visão distorcida 
do presente, faz as pessoas correrem atrás da relva mais verde no outro lado 
da cerca. Elas perdem o presente no processo. 

 

Ir atrás do horizonte: É como se estivesse correr atrás do horizonte, quanto 
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mais rápido você vai, mais rápido ele se afasta de si. Um dia você percebe 
que você está nele. O que você estava a correr atrás é onde você está e onde 
sempre estará. 

 
Tudo o que as pessoas querem está no presente, mas elas não sabem, pois 

nunca o abriram. Quase ninguém sabe o que o presente realmente é. 
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O presente tem que ser o nosso objetivo, pois é a única coisa que existe. 

 
A grande provocação: A sua mente irá se abrir de tempo a tempo para lhe dar 
um sabor de vida verdadeira e depois lhe tirará. Ela vai anexar 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 deixa a ter de graça. 

 
Uma vida realizadora é sempre gratuita e sempre disponível quando 
você sabe a verdade. 

 
Realizado: É a maneira que nos sentimos quando estamos completamente 
abertos à vida; nós nos tornamos plenos de vida. Estar pleno de vida faz-lhe 
sentir da maneira que se quer sentir o tempo todo. Sentir-se realizado 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 
negativo. A verdade primordial não é temporária e não tem lado negativo. 
Nenhuma droga é necessária. 

 
Nesta dimensão animal, prazer vai e vem, mas você pode estar 
sempre pleno de vida (realizado) quando você souber a verdade. 

 
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 receberá o sabor de vida verdadeira quando as coisas forem de 
acordo com o que você quer. Pessoas espirituais estão realizadas mesmo 
quando perdem. Se não anexar realização ao que acontece no seu ambiente, 
você pode estar realizado independentemente do que aconteça no seu 
ambiente. Liberdade verdadeira é ter a habilidade de estar realizado 
independentemente do que esteja a acontecer no seu ambiente. Quase 
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ninguém está livre agora. Apenas a verdade o libertará. 

 
Ser livre significa ser livre da mente que esconde a vida verdadeira 
das pessoas. 
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Gratificação instantânea: Por que pôr requerimentos em se sentir bem? Vida 
verdadeira nos está a ser dada o tempo inteiro; só a temos que deixar entrar o 
tempo inteiro. Vida verdadeira é instantânea e é gratificação completa que não 
custa nada. Ser livre é na sua cabeça. 

 
O segredo: Maior parte das pessoas sabe que não é preciso "coisas" 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 recebeu 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 
dia. 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. O presente é para si. 

 
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 simplesmente estar realizado. 

 
Vazio: Como mostrado no desenho, a mente impossibilita-o de conhecer a 
realidade (vida verdadeira) e de estar 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 esse vazio. As coisas que a mente faz só bloqueiam mais 
a vida. Quanto mais as pessoas correm atrás do que elas pensam que 
querem, mais elas o perdem. 

 
Algo a faltar: As pessoas sentem que algo está a faltar, porque algo está 
a faltar; vida verdadeira está a faltar. 

 

A porta: A sua mente é como uma porta e para muitos ela encontra-se fechada. 
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Você tem que ter uma mente verdadeiramente aberta para aprender a verdade e 
experienciar vida verdadeira (o presente). 
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Aquilo que é: O significado literal da palavra "verdade" é "aquilo que é". 
A verdade viva = aquilo que é. Aquilo que é = o presente. 

 
A verdade do passado = aquilo que foi. A verdade do futuro = aquilo que será. 
Você só pode verdadeiramente saber "aquilo que é" porque o agora é a única 
coisa que existe. O passado é uma memória ou uma história. O futuro é uma 
adivinha educada. Você só pode saber o verdadeiro passado e o que o futuro 
será sabendo "aquilo que é possível". Se você sabe como a vida funciona, 
você sabe tudo. 

 
Definição de verdade primordial: É saber a verdade da vida. É saber a 
verdade fundamental, as leis eternas da natureza e a natureza da mente que 
distorce e esconde a verdade. É um entendimento completo e preciso de 
"aquilo que é". 

 
Você não entende e não pode entender todos os detalhes da vida, e não 
precisa. Só precisa de entender a grande imagem, a natureza fundamental 
da vida. 

 
Esta verdade nunca muda, porque "aquilo que é" não pode mudar. Não pode 
mudar e existir. Quando você conhece a vida completamente, você se torna 
a vida completamente. 

 
Evidente por si mesma: Não existe nada mais fácil do que saber a verdade, 
porque é a própria vida. Ela é nada mais, nada menos. A verdade é o presente, 
O AGORA. 

 
É tudo verdade: A verdade é simplesmente tudo o que é, tudo o que existe 
verdadeiramente. Se não existe, não é verdade; se existir, é a verdade. 
Aquilo que é, é tudo exceto as ilusões/enganações criadas pela mente. 

 
A verdade é incontestável, a malícia pode atacá-la, a ignorância pode 
ridiculariza-la, mas no final, lá está ela. Winston Churchill 

 
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. 
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Esperança/crença: Acreditar ou ter esperança de que algo é ou se vá tornar 
verdade não faz disso a verdade, se você não começar com a verdade real. É 
a verdade ou não é. Não tem como fazer algo que não é verdade, verdade. Só 
existe uma verdade. 

 
Fé em fé: Por si mesmas, crença, fé, esperança, desejar, amuletos 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, não irá viver 
feliz para sempre. 

 
As pessoas que atualmente têm fé e crença num mito são uma força contra 
a verdade. Dizer que vê coisas que não vê é a pior coisa que pode fazer. 
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As pessoas religiosas querem acreditar tão perdidamente que irão ignorar 
evidência científica, razão, senso comum e o seu próprio bom juízo. As religiões 
perverteram o significado da palavra "verdade". A definição de verdade dada 
pelo dicionário inglês "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. Elas são mitos, superstições, esperança, não a 
verdade. Dizer que é verdade é mentira. Verdadeiro ou falso? Em outras 
palavras, maior parte das religiões tradicionais do mundo estão a espalhar 
mentiras e muitas sabem isso, além de fazer de seus membros mentirosos, 
também faz deles hipócritas desonestos. Os que não sabem que estão a mentir 
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 no livro 
sagrado deles como o grande enganador, o rei de todas as mentiras. 

 

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 irá sabe-la. Aqueles que não se importam o suficiente 
estarão perdidos e merecem estar perdidos. 

 
Macaco vê, macaco faz: Maior parte das pessoas só diz o que lhes foi dito que 

é a verdade. Elas simplesmente aceitam o que as outras pessoas dizem ser 

a verdade, especialmente se é o que as pessoas têm aceite 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 num tribunal de justiça e não 
é admissível por uma importante razão; foi provada não ser uma fonte segura 
de verdade. 

 
O que podia ser mais irresponsável do que dizer que algo é verdade sem saber 
além de qualquer sombra de dúvida que é verdade? Biliões de pessoas estão 
a fazê-lo. 

 
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 longa e muito difícil 
jornada. Você agora tem a oportunidade de completar a jornada e sair 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 evoluímos para nos afastarmos de todos os animais. 

 
A verdade: Agora sabe a "verdade", parte da verdade e parte da vida. Existe 
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 é tudo. 

 
Como água: As onze páginas que acabou de ler explicam a verdade primordial 
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da vida, mas apenas ler as onze páginas não é o suficiente; é apenas o 
começo. A verdade é como água e escapará dos seus dedos. Você precisa de 
ler este livro inteiro e fazer as coisas que o livro diz para segurar a verdade e se 
beneficiar dela. 

 

11 
 

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 

 
Simples: É importante simplificar a forma de ver e entender a vida, porque é a 
única maneira como pode ser entendida. 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 como 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 

 
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. 

 
Só tem que verificá-la por si mesmo para saber que 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 a saber 
intuitivamente. 

 
Sem a verdade, não pode haver verdadeira moralidade, justiça, igualdade, 

união, sucesso, liberdade, amor, segurança, paz, espiritualidade ou até 



 

mesmo sobrevivência. 

 
Apenas a verdade pode parar as guerras e fazer do mundo o paraíso que 
pode ser. 

 
Denominador comum: A verdade é a única coisa que pode unir toda a 
humanidade. É o que todos temos em comum e isso nunca mudará. Só existe 
um céu para todos nós. Todos comem, respiram, nascem, morrem, etc. A 
verdade primordial é verdade universal; é o mesmo para todos, em todo o 
lugar. Sempre foi e sempre será. Agora podemos saber a verdade sobre a 
vida e a morte. 

 
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 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. 

 
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. 

 
Razão: Agora podemos 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. 

Vai transformar-nos e o nosso mundo. 

VIDA A CONHECER A VIDA 
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A Grande Imagem da Vida experienciada no Presente (13-26) 
O super-homem, que organizou o caos das suas paixões, que deu estilo 
ao seu carácter e que se tornou criativo, consciente dos terrores da vida, 
este afirma a vida sem ressentimento. Friedrich Nietzsche 

 

A verdade do equilíbrio é mais clara nos extremos da realidade física. Se olhar 
para as maiores coisas no universo, as estrelas e os planetas, verá que eles 
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estão todos a fazer o mesmo ao irem em círculos equilibrados (a orbitar) à volta 

um do outro. 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. Conforme fica 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. 

 

No nível quântico as coisas não são previsíveis, mas nós não vivemos lá. 
 

Mudança: A verdade chave é o conhecimento do equilíbrio dos opostos, porque 
pode ver esta verdade em ação onde quer que olhe. Mudança ou movimento 
são causados quando partes de um ciclo ou sistema estão fora de equilíbrio. 
Eles sempre irão mover-se ou mudar-se para equilibrar. Exemplo: no sistema 
climático, quando existe uma zona de alta pressão e uma zona de baixa 
pressão, o ar na zona de alta pressão irá mover-se para a zona de baixa 
pressão causando vento e mau clima. Se está com fome, você come, etc. 

 
Existem dois tipos de verdade: verdade que você sabe e verdade que 
você experiencia. 

 
A verdade da mente é o oposto da viva ou real verdade. Elas não podem existir 
juntas, então tem que sacrificar uma pela outra. A humanidade agora está a 
sacrificar a vida pela mente. Só temos que fazer o oposto. Nós temos que 
começar a viver em "aquilo que é" e parar de pensar o tempo todo. Só temos 
que tirar as nossas mentes do caminho; elas estão a bloquear vida verdadeira. 
Você não tem que pensar se entender a vida. 

 
A verdade e a vida: Quando sabe a verdade, você pode estar completamente 
consciente de tudo que vem a si pelos seus sentidos de vida, irá experienciar 
vida verdadeira. 

 
Verdade = vida, vida = verdade, mas tem que aprender toda a verdade 
para ter toda a vida. 

 
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 
de elas cresce até que conheça vida completamente e se torne vida. 

 
Verdade primeiro: As pessoas têm-no ao contrário. Elas querem vida 

verdadeira sem antes saberem a verdade, e como resultado nunca sabem a 

verdade ou a vida. As pessoas podem chegar perto e parecer que têm tudo, 
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especialmente as grandes estrelas no show business. Elas parecem estar 
cheias de vida e todos querem ser como elas, mas elas não têm tudo. Mesmo 
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 souber a vida completamente, você 
começa a vive-la completamente. 

 
Como pode desfrutar a vida antes de saber como a vida funciona? 
Ninguém pode verdadeiramente desfrutar a vida até que saibam porque as 
coisas acontecem e onde a sua vida os levará. Dinheiro, sexo, sucesso, 
poder, fama não funcionarão. A verdade é a única maneira. 

 
Muitos professores espirituais que alegam estar iluminados dizem que precisa 
de experienciar a vida primeiro, por meditação, etc. Eles dizem que o caminho 
para saber a verdade é pela experiência da vida. Eles dizem isso porque não 
sabem a verdade, não toda, logo 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 a vida 
verdadeiramente ou então saberiam a verdade primordial. 

 
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? 

 
Encontrar a verdade primordial da vida e da morte é a verdadeira 
missão da humanidade. 
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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. 

 
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 evidente por si mesma? Todos vivemos no mesmo mundo, então 
por que o vemos de modo diferente? 

 
O seu ambiente interior: Este é o ambiente que vai desde a sua pele até os 
seus sentidos. Este é o ambiente onde a sua mente vive. Está entre a vida e 
o seu Eu-espiritual; é a coisa mais perto de si. 
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A mente está tão perto do seu espírito que a maior parte das pessoas não 
percebe que eles são duas coisas separadas. A mente cria a ilusão de 
que é o espírito. 

 
Sexto sentido: As pessoas na verdade têm um sexto sentido; a sua própria 
mente. Você tem o sentido de visão, audição, cheiro, tacto, sabor e mente. A 
sua mente é como um sentido, porque a sua consciência, ou Eu-espiritual, 
sente ou experiencia os pensamentos, emoções e sentimentos da sua mente da 
mesma maneira que sente a luz, som, sensações, aromas e sabores. 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/verdadeiro. 

 
Palavra/Vida: Os seus cinco sentidos vitais sentem vida. A sua mente produz e 
lhe envia coisas que não vêm da vida; ela envia coisas que cria por si mesma. 
Ela cria e envia emoções, desejos, pensamentos, culpa, medos e preocupações 
etc. A sua mente bloqueia maior parte da vida a vir a si, e o que não bloqueia ela 
converte para pensamentos e sentimentos; ela transforma a vida no seu próprio 
código mental para a vida. 

 
A sua mente tenta reduzir tudo da vida em palavras, sentimentos e pensamentos 
abstractos ou bites de dados. 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 
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. 

 
Por 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 
não é necessário fazê-lo na maior parte do tempo, mas as pessoas continuam 
a fazê-lo o tempo todo mesmo assim. É como um mau hábito. 

 
Tudo isto está a acontecer entre o seu eu-espiritual e a vida. É por isso que 
as pessoas não conseguem ver a verdade e experienciar vida verdadeira. 
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Nós pagámos um preço alto para estar onde estamos agora. Chegou o tempo 
de parar de dar toda a nossa vida para as nossas mentes. Para fazê-lo, só tem 
que ver as coisas como as vê pela primeira vez. É 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 a maior parte das 
nossas vidas. Agora precisamos de ver a vida toda para ver 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 nossos maiores perigos. 

 
O maior perigo para a humanidade é agora a humanidade. 

 
A mente dos seres humanos tornou-se muito poderosa e perigosa para estar 
fora de controlo. A coisa (as nossas mentes) que mais ajudou a nossa 
sobrevivência será 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, e isso está a tornar-se muito perigoso. Sabemos que cerca 
de dez países têm armas nucleares, e é estimado que pelo menos trinta e dois 
países estejam a tentar arranjá-las. Também existem armas químicas, 
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. 

 
A ganância por si só destruirá o ambiente se a verdade não for vista 
em breve. 

 
As pessoas terão que ver o valor da verdade universal. Ela vai criar a união 
que precisamos para a sobrevivência e para a nossa evolução futura. Se as 
pessoas não o fizerem, não haverá futuro independentemente do que você ou 
outra pessoa qualquer pensar. Pensar de modo esperançoso e desejoso é o que 
está a criar maior parte das porcarias que levarão ao fim da humanidade muito 
em breve. Nós vivemos num ambiente frágil, e muitos poucos percebem o quão 
frágil. 
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Só a verdade durará, tudo o resto será varrido perante a maré do tempo. Devo 
continuar a dar testemunho da verdade, mesmo que seja abandonado por todos. 
Hoje, a minha voz pode ser uma mera voz no deserto, mas se for a voz da 
Verdade, ela será ouvida quando todas as outras vozes forem 
silenciadas.Mohandas Gandhi 

 
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 
destruirá muito do que ganhámos ao longo destes anos todos. Podemos não 
matar toda a raça humana, mas iremos retroceder de um modo catastrófico com 
certeza e fá-lo-emos muito 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 são criados pela mente? 

 
Por que deixar a sua própria mente magoá-lo? 
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Do mesmo modo que não tem que pensar os pensamentos que não quer 
pensar, não tem que sentir as emoções e sentimentos negativos que a 
mente cria. 

 
Se a mente está a criar algo, ela pode parar de criá-lo. 

 
Se souber a verdade, não tem que viver com qualquer coisa que não é real. Só 
tem que viver 100% com o que é real, e assim, não vai deixar espaço para 
qualquer coisa na sua vida que não seja real. Substitua as porcarias da 
mente com a verdade da vida. 

 
Tudo isto é sobre ver vida verdadeira. Maior parte das pessoas tem que 
sofrer muito antes que comecem realmente a procurar, mas não é necessário. 
Maior parte do sofrimento na sua vida é criado pela mente, e maior parte dos 
problemas do mundo também. Já sofremos o suficiente; é a hora de 
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encontrarmos a verdade e vida divina e ficarmos realizados. Tudo o que 
temos que 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. 

 
A palavra "homem" vem do Sânscrito antigo e significa "mente". 

A Humanidade é Mentanidade. 

Eu-Mental: A mente é uma grande ferramenta se a tivermos sobre controlo. O 
problema é que muitos não têm as suas mente sobre controlo. A mente foi tão 
útil para a nossa sobrevivência que lhe demos poder completo sobre as nossas 
vidas. 

 
Nós começámos a acreditar que somos as nossas mentes. Esta 
falsidade pôs as nossas mentes no controlo. 

 
Nós não podemos ser as nossas mentes, porque as nossas mentes acabam 
na morte e nós não. Nós não podemos porque somos imortais, e as nossas 
mentes, ou cérebro, não são. A nossa mente é uma parte bioquímica e 
bioelétrica do nosso corpo. Ela existe no cérebro e é destruída quando o resto 
do seu corpo é destruído na morte, tal 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 e doenças como Alzheimer 
e outras doenças mentais. 

 
Podemos ter a certeza que não somos a nossa mente, porque se ela não 
estivesse aqui, nós ainda estaríamos. Ainda estaríamos conscientes da vida, na 
verdade, estaríamos mais conscientes da vida, completamente conscientes 
dela. A mente não nos dá vida; nós damos vida à mente. 

 
O trabalho da mente está feito: A mente é como um computador sofisticado. A 
sua função é aprender, lembrar, processar e entender a vida e as coisas nela. A 
coisa absoluta para a mente aprender e entender é a natureza da própria vida, o 
nosso verdadeiro passado, potencial futuro, e a natureza da natureza. Assim 
que soubermos a verdade primordial, o trabalho absoluto da nossa mente está 
feito. A sua razão de evoluir é alcançada. Logo, o propósito da mente está 
realizado. Quando a verdade é sabida, a mente acaba. 

 
Mestre/serva: Quando souber a "verdade da mente" ou "verdade intelectual", a 
sua mente já não lhe pode levar mais longe. A mente precisa relaxar e se tornar 
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apenas uma consultante técnica. A mente precisa de tornar-se sua serva e 
parar de ser sua mestre. 
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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 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. 

 
Por detrás dos teus pensamentos e dos teus sentimentos, meu irmão, há 
um senhor poderoso, um sábio desconhecido: chama-se "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 

 
A verdade e a vida são a última fronteira. 

 
Usar a nossa mente foi a chave para o sucesso no passado, mas ela terá que 
ver e mudar-se a si mesma para nós, para que possamos ter sucesso no futuro 
ou até mesmo para sobrevivermos. A mente ainda vai ser a chave para o 
próximo passo na evolução, mas não a fazer o que fez no passado. As nossas 
mentes têm que mudar para nós crescermos e sobrevivermos. 

 
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. 

 
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 disse; "Rapaz, vais carregar esse peso 
por muito tempo" (Boy, you're going to carry that weight a long time). 

 

Tomar conta dos assuntos: Não vai ter que se preocupar em não pensar o 
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suficiente para tomar conta das coisas. O único problema que vai ter é o 
problema que sempre teve; pensar demasiado para viver no presente, para 
viver na verdade e na vida. 

 
Computadores: Deixe as máquinas pensarem por nós. 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, porque já não vai viver como uma mente; você é um novo ser. 
Você vai viver como um espírito imortal. 

 
Só quando esquecemos o que nos ensinaram é que começamos a 
ter verdadeiro conhecimento. Henry David Thoreau 
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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. Quanto melhor conhecer a vida, 
melhor a sua mente lhe pode servir. 

 
Saber tudo: Quando a mente está em pausa, ela ainda está no jogo. Ela 
está completamente ciente do mundo juntamente consigo. 

 

A única fonte de conhecimento é a experiência. 
Albert Einstein 

 
Vai pensar menos, mas saberá muito mais, porque irá experienciar muito mais, 
e o que experienciar vai ser real, não uma enganação ou ilusão. Quando usar 
pouco a mente, está a fazer o que a mente é suposta fazer, o que ela evoluiu 
para fazer. Está a usar a mente para o seu máximo e absoluto potencial se a 
usar para ultrapassar a si mesma a fim de conhecer vida verdadeira. 

 
Amigo ou inimigo: 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 perceber a 
verdade e a vida, ela é a sua melhor amiga. Se não, é a sua pior inimiga; ela vai 
distraí-lo e prevenir que veja a verdade e a vida de uma maneira ou outra. 

 
Vida verdadeira: 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 fora do seu corpo, todos os aromas no ar e o sabor da 
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comida. A sua mente está a distorcer, filtrar, interpretar e bloquear maior parte 
como mostrado no desenho. A primeira vez que experienciar a vida 
completamente vai 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. Você vai estar verdadeiramente vivo pela primeira 
vez. 

 
As pessoas estão muito inconscientes para saberem que 
estão inconscientes. 

 
Elas têm a mente muito fechada para saberem que têm a mente 
muito fechada. 

 
Elas estão muito adormecidas para saberem que estão adormecidas. 

 
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. 

 
Você será despreocupado, mas não descuidado, que nem criança, mas 
não infantil, inocente, mas não ignorante. Não precisará de nada, mas terá 
tudo. 

 
Duas maneiras: Há apenas duas maneiras de experienciar a vida: pela mente 
ou não pela mente. Você tem duas escolhas em todos os momentos da vida: 
de estar com a sua mente ou de estar com a vida. A escolha é sua. 
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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. 

 
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 apenas uma mudança de perspectiva de homem/espírito para espírito 
/homem. 
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Vida verdadeira é tudo exceto a ilusão da mente de "realidade". 

 
Os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no 
mesmo nível de pensamento que os criaram. Albert Einstein 

 
A mente é o problema: A mente não pode resolver este problema da maneira 
que normalmente resolve os problemas, porque ela é o problema e não o 
sabia até agora. A sua presença está no caminho da vida. É esta noção que 
gradualmente lhe dá a habilidade de mudar a natureza da mente, assim, 
abrindo-a e deixando-a aberta. É preciso alguma prática antes que possa fazê- 
lo, mas você desenvolverá uma habilidade para isso. 

 
Faça o que você pode, com o que você tem, no lugar onde você 
está. Theodore Roosevelt 

 
Não precisa de ir para uma gruta meditar; apenas comece a abrir a sua 
percepção onde quer que esteja, quando 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. 

 
Isso é porque 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 de 
ela. Como é que isso não pode ser a coisa mais importante e mais valorosa 
de se fazer? 

 
Não acredito que as pessoas estejam a procurar pelo significado da vida 
o quanto elas estão a procurar pela experiência de estar vivo. Joseph 
Campbell 

 
As coisas que deixa passar pelos seus sentidos abrangem toda a sua vida, 
nada mais, nada menos. A vida é tudo; não existe nada mais além da vida. 

 

A verdadeira felicidade é... aproveitar o presente, sem a 
dependência ansiosa no futuro. Lucius Annaeus Seneca 
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E no fim, não são os anos em sua vida que importam. É a vida em seus 
anos. Abraham Lincoln 

 
Você deveria devotar a sua vida à vida, porque a vida é a única coisa 
que existe. 
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O presente é a única coisa que realmente existe; como é que ele não 
pode ser o objetivo? 

 
O seu melhor: Para dar o próximo passo na evolução, você tem que fazer o 
absoluto melhor que pode nesta vida com o que possui para trabalhar. O seu 
absoluto melhor é aprender e viver a verdade e a vida. É tudo o que tem de 
fazer para vencer o jogo. 

 
Todo o momento no presente é perfeito e completo por si mesmo. 

 
A vida é sem sentido. Você traz o significado a ele. O sentido da vida é o 
que você atribuir que seja. Estar vivo é o significado. Joseph Campbell 

 
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 nunca saberemos o que a vida realmente é, porque nós 
não sabemos realmente o que qualquer coisa é. Exemplo: Nós 
não sabemos realmente o que a eletricidade ou a gravidade ou o que outra 
qualquer coisa é. A vida sempre será um mistério no que se trata do que ela 
é, mas não precisamos de saber o que a vida é, só precisamos de saber o 
que a vida faz e como encaixamos nela para estarmos realizados. 

 
Poderia haver algo mais incrível ou maravilhoso? Como é que as pessoas 
podem tomar por garantido? Como pode estar descontente na luz do que 
a vida realmente faz? 

 
Em adição ao facto de ser perfeitamente justa, é o filme mais realístico 
possível; está na melhor definição HD e som surround. Como se não bastasse, 
é cheiro-visível e somos as estrelas dela para sempre. Como é que isso pode 
ser superado? 

 
Estar ligado à vida completamente deveria ser o objetivo óbvio, mas as pessoas 

estão a fazer o oposto ao tentar fazer de tudo para escapá-la. A mente é anti-vida, 

o oposto da vida. A verdade permite estar ligado à vida completamente e acima 

dela. Por "acima" significa que vai poder ver toda a vida. 
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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. Vai ter uma melhor chance de alcançar esses objetivos se o 
seu objetivo principal for a verdade e a vida, o presente. Vai ajudar-lhe a fazer 
tudo o que faz, só que melhor. 

 
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 o fazem agora. Você 
só os põe como um guia do que fazer na sua vida e então vive no presente ao 
trabalhar para realizar esses objetivos. 

 
O seu objetivo supremo é viver sempre na verdade e na vida, o presente. 

 
O futuro não é tão importante como o presente, simplesmente porque ele não 
existe. Fique de olho no prémio, vida verdadeira. As pessoas agora têm as 
suas prioridades ao contrário. Concentre-se no presente em vez de se 
preocupar sobre um futuro não existente. 

 
É tudo sobre aceitar-se a si mesmo e a sua situação, aceitar o Presente. 
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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. Você 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. Está a apaixonar-se pela própria vida. 
Ela nunca o vai deixar nem vai deixar de lhe dar o seu amor. 

 
É amor verdadeiro, um amor que dura para sempre, um amor que 
nunca morre. 

 
Quando vê vida verdadeira, tudo o que sente é maravilha e admiração, 
é sublime. 

 
Dedicação: Se você se dedicar a este relacionamento amoroso, vai estar 
completamente realizado para sempre. Este relacionamento exige total 
dedicação, mas não é pedir muito quando recebe literalmente tudo de volta. 
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Tudo o que você precisa é de amor, mas não amor carnal; precisa de 
amor da verdade e da vida. 

 
Tudo: Quando se dedica à verdade e à vida, você está na verdade a dedicar-se 
a si mesmo e a tudo na vida. Toda a parte da sua nova vida, desde o seu 
trabalho à sua família, irão se beneficiar. Ao dedicar-se completamente para 
apenas uma coisa (o presente), você dedica-se completamente a tudo na sua 
vida ao mesmo tempo. Como poderia 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 a vida; não existem dois, nem sequer 
um. Você é tudo e tudo é você. O conhecimento dos opostos que equilibram faz 
a mente desaparecer, porque a mente sabe que não é precisa, sabe que a vida 
é segura, justa e que a vida está em auto-piloto. 

 
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, porque 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 está realmente a acontecer o tempo todo. A verdade lhe mostra que a 
vida é perfeita o tempo todo. A vida 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 melhor do que uma vida equilibrada? 

 
Ninguém está a sair-se 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, seria? 

 
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? 
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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. 
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Se simplesmente 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/vivê-lo são duas coisas diferentes, mas sabe-lo é 
o começo. 

 
A melhor coisa depois de encontrar vida verdadeira é procurar por 
vida verdadeira. Não há como você saia a perder. 

 
Acordar: A sua mente controladora vai começar a perceber que não lhe pode 
ajudar muito quando está ativa o tanto quanto pode quando está passiva. Ela 
vai começar a perceber o que tem de fazer para progredir. 

 
Quando a sua mente entender, ela vai lhe ajudar a conhecer vida 

verdadeira, ela vai começar a abrir-se quando não é necessária. 

 
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 necessária. Antes que a mente o possa ajudar, ela primeiro tem 
que perceber que é o problema. 

 
A solução é o problema: Não é fácil para a sua mente perceber que é o 
problema, pois ela sempre foi a solução para os problemas até agora. A sua 
mente vai ter que se habituar a entender que é o problema, e vai precisar de 
algum tempo para se reprogramar. Ela o vai fazer; o seu propósito verdadeiro é 
servir o espírito. 

 
Perspectiva verdadeira: 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. Tem que ver pelo seu 
espírito, o seu verdadeiro Eu, para vê-la. Depois você pode vê-la pelo que é, e 
como ela é a adversária da vida. 

 
Nós estamos a procurar pelo que está a procurar. 

 
A sua mente agora está na frente do seu espírito mas precisa de estar atrás 

de si. As pessoas vivem como homem/espírito, mas precisam de viver como 

espírito/homem. É só uma questão de perspectiva e consciência. 
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A mente não está viva, a não ser que a deixe roubar a sua vida. 

 
A mente não é um ser vivo, mas vai resistir em dar controlo enquanto você 
lhe der sua vida. Se o fizer, ela vai se tornar um ser vivo, vai ser você e vai 
tentar sobreviver como todos os seres vivos. 

 
Só tem que tirar o tempo para conhecer-se honestamente. Tem que conhecer 
a natureza do seu Eu-mental e Eu-espiritual para saber a verdade primordial. 

 
Buraco negro: Os seres humanos agora estão preenchidos pela mente; não 

existe espaço para a vida. Quando você a desliga, você se esvazia e a vida 

naturalmente corre para preencher o vazio. Você se torna como um buraco 

negro e a vida se derrama em si de todas as direções. Um buraco negro não 

deixa qualquer coisa de fora; um ser espiritual reflete tudo para fora. 

 
Centro do universo: Quando experienciar a vida igualmente de todas 
as direções, você experiencia vida natural, vida verdadeira. 
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Você se torna o centro do universo, porque isso é que você 

verdadeiramente é. O universo é infinito em todas as direções, por isso 

independentemente de onde você for, você ficará sempre no centro. 

 
Pode estar a dizer 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 olhar para 
a grande imagem da vida. 

 
Quando eu ando, eu não estou apenas a andar na rua; eu estou a 
andar pelo centro do meu próprio universo. 

 
As religiões estavam certas; 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 é esse o único lugar em que pode estar num 
universo infinito. 

 
Primeiro passo: Quando perceber que está no centro do infinito universo e que 
sempre estará, aí você percebe o quão especial você é. Você está sempre no 
centro exato da vida. Toda a vida que vem para o seu centro é só para si e 
mais ninguém. Você está a viver no seu único universo onde tudo é só para si. 
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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 e verá 
que é verdade. 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. 

 

Não importa onde esteja; a sua casa é o seu corpo. Verdadeiro ou falso? 

 
Você tem que deixar tudo ir num instante, ou não haverá espaço para nova vida 
entrar. Quanta mais vida permitir entrar, mais você terá para refletir de volta para 
os outros. Você se torna completamente pleno de vida; seu cálice transborda. 

 
Como John Lennon cita na canção, "você pode radiar tudo o que 
é." Você pode ser tudo e refletir tudo para os outros. 

 
Quando pode deixar tudo entrar e refletir tudo de volta sem quaisquer 
intrusões mentais, você alcança o nível supremo de consciência; você vira um 
ser espiritual. Você vai brilhar e reluzir vida como mostrado no desenho da 
página um. 

 
Você vai tornar-se o presente. Você terá presença. Grandes atores têm o 
que se chama de presença no palco. Eles tornam-se a própria a vida, e a 
audiência consegue vê-lo. Estrelas de cinema precisam de presença, pelo 
menos enquanto estão a atuar. Se quer ver alguém a viver no presente, veja 
um filme. A presença é criada por viver no presente e refletir o presente para 
as outras pessoas. 
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A barreira da mente: A própria mente que nos possibilitou de ver a verdade é 
agora a única coisa que nos impede de dar o último passo, o passo final na 
evolução humana. As pessoas estão a viver como o seu falso e mortal Eu- 
mental, mas deveriam estar a viver como o seu verdadeiro, imortal, Eu- 
espiritual, ou o exato oposto da maneira como estão a viver 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; ela a transforma de seu pior inimigo para melhor amigo. 
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Você tem que virar a chave. Você tem que abrir a porta. Mais ninguém 
pode. 

 
A mente já não é você; é apenas uma pequena parte de si. Já não é a sua 
mestre; é a sua serva. Ela tem que fazer o exato oposto do que evoluiu para 
fazer (controlar). É por isso que precisa de verdade e de algum esforço para 
se livrar da mente. 

 
É mais fácil desnaturar plutónio do que desnaturar o mal do espírito 
do homem. Albert Einstein 

 
O caminho: Você só tem que fazer uma coisa; aprender a reconhecer o que é 
verdade (vida) e o que não é verdade (mente). Depois dê a sua vida apenas 
para o que for verdade e 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 maior parte das 
pessoas não consegue ver a verdade agora. 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 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. 

 
Grandes espíritos sofrem oposições por mentes medíocres. 
Albert Einstein 

 
A mente tem vantagem neste mundo. É da maneira que é, por isso tem que 

estar sozinho ou com outras pessoas que saibam a 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. 

 
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. 

 

Os loucos estão no controlo do hospício. 
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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 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 isto irá 
parar com todos os conflitos. 

 
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 existiam. Nesta geração, iremos descobrir e 

confirmar uma nova força invisível que chamo de mente coletiva inconsciente. 

É a força da natureza, ou parte da força da natureza, que nos dá continuidade 
de uma vida para a outra. Sem ela, não poderia haver evolução. 

 
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. As 
religiões o chamam de Espírito Santo. 

 
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 perspicácia. 

 
Intuição: Intuição e inspiração vêm do mesmo lugar. Ambos são manifestações 

do inconsciente coletivo. Quando perguntadas de onde 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 - isso não tem nada a ver comigo, porque 
eu sou apenas o canal. A única alegria para mim, é para que seja dada a 
mim, e para transcrevê-la como um médium... são para esses momentos 
que eu vivo. John Lennon 

 
A evidência: Tem que haver uma influência exterior, pois ideias podem vir a 

muitas pessoas aproximadamente 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 aproximadamente 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 clássicos agora. Alguns estão, mas maior parte não. 
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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. 

 

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 
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Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio 
e a verdade me é revelada. Albert Einstein 

 
Mozart, Tesla e Einstein eram simplesmente mais inspirados que 
maior parte das pessoas. 

 
Einstein teve todas as suas grandes ideias num ano 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. 

 
Este poder de inspiração vem e vai. Italianos não são Romanos. Gregos não são 
tão inspirados como eram na época de Sócrates e Platão. Se estudar a história, 
poderá ver literalmente inspirações a moverem-se através de pessoas diferentes 
em tempos e lugares diferentes. A inspiração vai e vem, e o poder ou grandeza 
de uma pessoa ou população vai e vem com ela. 

 
A inspiração pode vir e ficar se aprender a verdade e a vida. 

 
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, e em muito do mesmo modo, as nossas mentes estão 
conectadas, menos ou mais, num nível subconsciente a todas as coisas vivas. 

 
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 seus animais domésticos, estão apenas ligados à mente 
animal. Os humanos, cães e gatos estão a ter uma 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 ligar-se o suficiente nos canais 
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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. 

 
Imperfeito: Este livro não é perfeito. Qualquer um que possa ver a verdade não 
iria esperar 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 Global Truth Project 
(Concurso da verdade) por cinco anos. Vai permanecer na posição do topo até 
que algo melhor seja enviado 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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A Grande Imagem da Vida - Passado e Futuro (27-37) 
 
Assim como existem dois tipos de verdade, a verdade que experiencia e 
a verdade que sabe com a sua mente, existem também duas grandes 
imagens da vida. As páginas anteriores revelaram a grande imagem da 
vida experienciada no presente. As páginas que se seguem revelam a 
grande imagem da sua vida imortal, o seu passado e futuro. 

 
Se você morrer como um animal, você renasce como um animal. Se 
morrer como um ser espiritual, você renasce como um ser espiritual, 
sendo assim importante tornar-se um. 
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Não há juiz ou julgamento quando morrer; você vai onde formas de vida como 
você vão. Se viver como um animal, vai continuar a ser um animal na sua 
próxima vida. Se viver como um ser espiritual, vai continuar 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 ciclo da mente: Nós sabemos que pode levar cerca de 3 biliões de anos para 
evoluir de bactéria para a humanidade, mas nós não fizemos a jornada inteira. 
As plantas não estão conscientes; apenas a vida animal está, logo, 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-se na evolução mais 
diretamente no inconsciente coletivo, o que acelerou imensamente a evolução. 
Se olhar para a evidência fóssil, verá que há quase meio biliões de anos a 
evolução explodiu na Terra. A vida começou a evoluir muito rapidamente 
quando o clima o permitiu. Isto foi feito como resultado direto da consciência em 
combinação com o ambiente certo. 

 
União: Onde nós estamos agora tem muito em comum com a Explosão 
Cambriana que aconteceu há cerca de meio bilião de anos. Lá, nós fomos de 
seres unicelulares para seres pluricelulares. Nós tivemos que o fazer para 
sobreviver as mudanças futuras no planeta. 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 
diretamente conectados um nos outros, mas estamos no processo de nos 
conectarmos diretamente através da verdade universal e da tecnologia de 
comunicação avançada, para que possamos dar o próximo passo na evolução. 
Nós nos conectaremos espiritualmente quando a verdade for enxergada pela 
raça humana. 
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A conexão: A verdade primordial vai nos conectar e a raça humana vai ficar 
como um grande organismo. Isso permitirá a sobrevivência da raça humana 
e nos transformará em seres espirituais enquanto indivíduos. 
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Atualmente, nós estamos no topo do ciclo evolucionário deste mundo. Não 
existe nenhum lugar para ir a não ser para o fundo e começar de novo, vir 
como um humano de novo, ou evoluir para um ser espiritual. Só existem 3 
caminhos para seguir. 

 
Sempre a melhorar: Muitas pessoas pensam que a vida vai sempre  
melhorar, pensam que estamos 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 de 
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, um ciclo. 

 
Terá que ir até ao fim da linha ou não seria justo para os outros animais na 
linha evolucionária. 

 
Evolução, linear ou cíclica: Todos os animais estão a fazer a mesma coisa; 
evoluir. A grande questão é, é linear ou cíclica? Se for 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 a chance de sair do ciclo animal e 
de entrar numa 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, logo, aprender e 
espalhar a verdade da vida é o caminho para escolher. 

 

A verdade dita que só existem três caminhos para tomar quando morrer. 

 
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 
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posição de novo. Quem quer fazê-lo de novo? 
 

Nós o fizemos pelo menos uma vez; por que fazê-lo de novo? 

 
Só pode sair do ciclo animal e se tornar um ser espiritual quando está na nossa 
muito rara posição no topo. Se enxergar a sua natureza verdadeira e começar a 
viver a vida de um ser espiritual, você não irá para o nível animal novamente. 

 
Use ou perca: A única diferença verdadeira entre a humanidade e todos os 
outros animais é a nossa habilidade de raciocinar e pensar. Logo, as nossas 
mentes têm que ser o que temos que usar para evoluir adiante. Temos que 
usar o que evoluímos, aquilo que nos separou de todos os outros animais, para 
nos separarmos verdadeiramente da dimensão animal. 

 
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. 

 
Tudo o que nós podemos fazer os outros animais podem fazer melhor, por 
isso o nosso destino não está ligado ao que os outros animais têm ou podem 
fazer. Os animais podem lutar e ter poder. Se não usarmos a nossa habilidade 
especial, vamos perdê-la e teremos que ir para o fundo da evolução de novo. 

 
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. 

 
Só pode existir um propósito para a humanidade, e esse é, transcender a 
humanidade, evoluir adiante da humanidade, e ao fazê-lo, evoluir além 
do mundo animal. 
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Se morrer a viver tão ignorante da vida como um animal, não se pode tornar 
nada mais na próxima vida. Tem que mudar a si mesmo. Tem que se tornar 
mais do que um animal esperto enquanto pode. Como é que algo ou alguém 
pode fazer isso por si? Mesmo as pessoas que estão a viver uma vida boa e 
moral continuam a ser animais; são apenas animais bem comportados. Os 
criminosos são os animais óbvios, mas pelo menos estão a ser honestos à sua 
verdadeira natureza. Eles só estão a agir como um animal age. 

 
Criminosos: Os criminosos vivem como animais. O pior é o assassino-em-série, 
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que recentemente tem estado em desenvolvimento alarmante na nossa 
sociedade. Os assassinos-em-série estão na verdade a fazer o que é natural 
para os animais. Todos os animais predatórios vivem como assassinos-em- 
série, são assassinos-em-série. 

 
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 tomar, não vêem nenhuma razão para não fazê-lo. 

 
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 também não 
impede as pessoas de fazerem coisas más às outras. 

 
Dinheiro/riqueza não traz realização, por isso algumas pessoas se perguntam, por 

que não ter satisfação animal? Elas vão voltar ao comportamento animal que na 

verdade lhes realiza por um pouco período de tempo, mas custa-lhes 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 devem 
perguntar a si mesmas é: vale a pena o preço? Todos, mesmo boas 
pessoas, têm que se perguntar essa questão. 
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Esses respiradouros são o local onde a primeira vida na Terra foi encontrada, 
são verdadeiramente o fundo do nosso ciclo evolutivo. Até recentemente, 
não sabíamos que qualquer tipo 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 do sulfureto (sulfureto de hidrogénio) que 
sai dos respiradouros vulcânicos no chão do oceano. Os cientistas acabaram de 
descobrir que esta bactéria foi a primeira vida animal na Terra, o início do ciclo 
evolucionário animal. 

 
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 preta como tinta; 
nenhuma luz alcança essa profundidade aquática. 

 
Fizeste o caminho que vai do verme ao homem, mas ainda há 
muito de verme em vós. Friedrich Nietzsche 

 
Vermes gigantes: 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. No fundo da nossa 
escada evolucionária, há uma forma de bactéria que vive no estômago do 
verme. Existem mais bactérias a viver nos seus estômagos do que existem 
seres humanos na Terra. Isto é um facto. Elas estão a viver no intestino de um 
verme de 2,7 metros a quilómetros abaixo da superfície, no escuro e gelado 
oceano, perto de respiradouros escaldantes no fundo da cadeia alimentar. 

 
Se voltar para o fundo da cadeia alimentar, é para lá que vai. Será comido 
vivo por outros animais milhões de vezes antes que evolua para um ser humano 
de novo. Nós já o fizemos; tivemos que o fazer para estar onde estamos agora. 

 
O risco não podia ser maior. Se perder esta chance, você enfrentará milhões 
de anos e milhões de lutas até a morte para rastejar o seu caminho acima na 
cadeia alimentar. 

 

30 
 

Nunca se esqueça do que tivemos que passar para chegar onde estamos 
agora. Nós vivemos milhões de anos num mundo selvagem. As pessoas 
precisam de se lembrar de onde vieram para saberem e apreciarem como elas 
são sortudas por estarem onde estão agora, e como seria fácil voltar para 
onde viemos. 
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Apenas alguns minutos. 
 
Aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. 

 
Tem que saber a situação para tomar vantagem dela. O que nos separa da 
besta é que nós podemos saber a situação. Nós podemos sabe-la e 
abandoná-la. 

 
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. 

 
A mais comum forma de estupidez humana é esquecer o seu 
próprio propósito. Friedrich Nietzsche 

 
Os mais afastados da luz: Aquelas bactérias são as que estão mais afastadas 
da luz e mais afastadas da vida espiritual em ambas distância e tempo. 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 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. As bactérias estão 
afastadas em pelo menos 700 milhões de anos de distância. Isso faz desse 
local o pior da Terra. 

 
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. 

 
Relógio da vida: Se o tempo da vida que foi evoluindo na Terra fosse reduzido 
a 24 horas por dia, os seres humanos só teriam evoluído nos últimos dois 
segundos no final do dia. 

 
Nós tomamos sermos humanos por garantido. Como podemos fazer isso com o 
que sabemos agora? 
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O que a evolução significa: Significa que rastejámos nesta terra muito mais 
do que andámos nela. 

 
Nós estávamos na mesma terra em que estamos agora. Nós olhávamos 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 
chances são que nós fomos eles. Se nós não fomos eles, então quem foi? Teve 
que ser nós para merecermos estar onde estamos agora. 

 
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 diferença é que agora 
está a olhar por um corpo diferente. Deve imaginar como viver nos outros 
corpos era. 

 

Quando os dinossauros ficaram extintos, nós ficámos extintos 
enquanto dinossauros. Entendeu? 
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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. 



GlobalTruthProject.com  

A grande compreensão: 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 vão começar a fazer a conexão e começar a 
perceber o que a evidência está realmente a dizer. Reconhecer o nosso 
verdadeiro passado é o próximo grande passo para a humanidade. 

 
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. 

 
Maior parte 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, levaria 
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, 
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 seria justo, não é? Nós não podemos 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 não nos conseguimos lembrar que vivemos antes, 
mas agora sabemos que vivemos e 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, 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 segundo, 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 e outros micróbios. 

 
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. 
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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. 
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Os tubarões estiveram na Terra por cerca de quatrocentos e cinquenta 
milhões de anos mais do que qualquer outro vertebrado. Os humanos só 
estiveram aqui por duzentos mil anos e a humanidade apenas por dez mil anos. 

 
Quinze milhões de anos atrás, o rei de todos os tubarões existiu e tinha a 
mordida mais poderosa de qualquer animal. 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. Ele era o 
predador topo como nós somos agora. Nós vivemos naquele mundo. 

 
Nós fomos eles e a sua presa, maior parte baleias. O nosso espírito foi de 
predador para presa e vice-versa por milhões de anos. O nosso espírito 
foi para trás e para a frente, de predador para presa, e de espécies para 
espécies conforme fomos evoluindo. 

 
Aqueles ossos de dinossauros que estamos sempre a escavar faziam parte do 
corpo de alguém que viveu um longo tempo atrás. Não é nada diferente do que 
escavar um esqueleto de um humano que viveu um longo 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 eles pertenceram a alguém 
que realmente viveu? 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. 

 
Nós temos milhares de museus de história natural repletos de 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. 
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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. É o que nos torna a 
humanidade. Nós agora temos que usá-la para dar próximo passo e nos 
tornarmos seres espirituais. Use ou perca. 

 
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 de que viemos de animais inferiores. É o que uma mente 
racional iria concluir. 

 

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, pois 
revela a verdade. A verdade revela vida verdadeira e o liberta. 

 
A evidência: Os ossos são descobertos no nosso planeta, na terra em que 
agora andamos, e sabemos a sua idade com certeza. As suas idades coincidem 
perfeitamente com o período de tempo que levaria para evoluir deles para nós. 
Tudo coincide perfeitamente. Os ossos são de animais que estão na nossa linha 
genética direta. Nós somos geneticamente diferentes apenas por um por cento 
dos chimpanzés e estamos conectados geneticamente a toda a vida animal que 
já existiu neste planeta. 
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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. 

 
A evidência diz que nós uma vez fomos eles, diz que evoluímos deles. Não 
existe evidência de que viemos de outro lugar qualquer. Assim sendo, temos 
que concluir que é verdade até que apareça melhor evidência para mostrar que 
viemos de outro lugar qualquer. 

 
Tudo neste livro apenas diz o que a evidência diz, nada mais. 

 
Nunca existirá 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 nada é mais importante. 
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Agora sabemos que andámos na Terra em corpos de dinossauros 
por oitocentas vezes mais do que andámos em corpos humanos. 

 
É difícil de acreditar? Vir do nada, um ato sexual ou um homem/Deus formar-nos 
da Terra é mais acreditável? Uma explicação baseada na verdade já era devida. 

 
Este é o primeiro livro sobre a verdade física e espiritual baseada 
na evidência. 

 
Existem muitos livros sobre o que a verdade é, mas este é o primeiro a 
dizer apenas o que a evidência diz ser verdade, 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. 

 
A verdade é que os seres humanos são apenas um pequeno galho na 
nossa árvore evolucionária. O nosso espírito não foi apenas o galho; 
ele foi toda a árvore da vida na Terra. 

 
Os seres humanos são apenas um dos milhões de espécies diferentes de vida 
na Terra. Nós não somos nada de especial nos olhos da criação. Somos 
apenas uma legião nas nossas mentes e criámos mitos para nos glorificarmos. 
Somos 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 
a mesma coisa. 

 
A criação favoreceu 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. A vida microbial tem estado aqui por mais tempo, 
e existem mais delas do que qualquer outra coisa. 

 
Se a humanidade se destruir a bactéria sobreviverá 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 na verdade ainda estamos 
na cadeia alimentar. As bactérias comem-nos. 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 
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investir mais recursos para combater esta guerra próxima. Vai ser um verdadeiro 
desafio entre David e Golias, e o pequenino ganhou nessa história. 
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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 como 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 estimulo 
aversivo como nós. O que nos torna diferente? As nossas mentes? Nós 
usamos as nossas mentes para travar guerras, destruir o ambiente e para nos 
enganarmos. Uma das maneiras como nos enganamos a nós próprios é pensar 
que estamos separados da outra vida animal na terra. Nós fomos eles e 
podemos ser eles de novo. 

 
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. 

 
Desperdiçar a nossa vantagem: Ser criaturas que pensam é apenas uma 
pequena diferença, mas esta pequena diferença pode fazer toda a diferença 
se a usarmos. É por isso que não queremos usar a nossa inteligência para 
acreditar que mitos são a verdade. Faz da nossa grande inteligência inútil. 

 
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 verdadeiramente pelo que ela é isso assustará as pessoas ao 
ponto de tornarem-se mais que animais. O que Darwin disse um bom tempo 
atrás finalmente está a fazer o que fala; nos evoluirá para fora disso. 
Conhecimento da evolução e do nosso verdadeiro passado possibilita 
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 num ser espiritual e abandone o ciclo animal 
evolucionário. Uma forma de vida 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 um humano. 
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A verdade é o que lhe liberta da dimensão animal. 

 
A verdade é o que parece ser, e todas as pessoas honestas e racionais 
a sabem. 

 
A verdade não é um conto de fadas maravilhoso. Foi 
inconcebivelmente longa e violenta. 

 
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. O começo de uma civilização primitiva. 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. 

 
As palavras, linguagem e os pensamentos evoluíram até um ponto em que nos 
conectámos ao inconsciente coletivo no nível das nossas mentes modernas 
pela primeira vez. Isso permitiu receber conhecimento através de inspirações e 
lógica. 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. 
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Há cerca de seis mil anos, a mente chegou num tamanho crítico. A guerra e 
outros fatores forçaram as pessoas a abandonarem vilas menores e a se 
juntarem em cidades maiores, principalmente devido à necessidade de grandes 
exércitos. Todos os grandes monumentos, como as pirâmides, começaram a 
ser construídos e os exércitos conquistadores começaram a vaguear pela Terra. 

 
Foi o começo do que nós chamamos de civilização moderna. 

 
Nós evoluímos e progredimos mais nestes últimos dez mil anos do que nos 
prévios setecentos milhões de anos. Tivemos que ser uma nova forma de 
vida para fazê-lo. 

 
Os seres humanos tornaram-se uma forma de vida fundamentalmente 
nova: a Humanidade 

 
Nós nos tornámos uma nova forma de vida num muito curto período de tempo, e o 

mesmo está a acontecer novamente, 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 ganhámos o poder de mudar o nosso ambiente 
exterior há cerca de dez mil anos, nesse período de tempo, nós nos mudámos 
para adequarmo-nos às nossas necessidades. Agora temos que mudar o 
nosso ambiente interior, as nossas mentes. 

 
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, 
demos o segundo passo e nos tornámos a humanidade (mentanidade). Agora, 
estamos prestes a dar o terceiro e último passo. 

 
A terceira cúspide: A humanidade está prestes a realizar o que ela evoluiu para 
fazer. A raça humana se mudará para uma nova forma de vida humana pela 
terceira vez. Nós vamos evoluir de humanidade, ou mentanidade, para seres 
espirituais. 

 
A ciência não pode ver a verdade primordial, porque não está realmente à 

procura. Eles estão perdidos nas partes infinitas e complicadas da vida e nem 

olham para o simples inteiro da vida; a grande imagem que inclui consciência. 

 

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 estar à sua procura com todo o seu coração para ela vir até si. 
Tem que ter fé na verdade para tê-la. A intenção conecta-o ao inconsciente 
coletivo. As religiões o chamam de espírito santo. 

 
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 
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Não entendem: Muitas pessoas acreditarão nos velhos mitos tradicionais até 
morrerem, mesmo depois de terem ouvido uma interpretação muito mais 
precisa da verdade. Isto acontece porque elas não estão preparadas 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 poderão ter que vir 
como um humano no nível da humanidade mais algumas vezes. 



 

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 maior parte 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 estão. Animais 
inferiores não têm chance de conhecer a verdade primordial, e isso é o mesmo 
com humanos menos evoluídos. 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 for lhe dita a verdade primordial e entendê-la, mas não 
começar a viver nela, você vai para o fundo do ciclo evolucionário quando 
morrer. Você teve a sua chance e não a usou. 

 
Quase toda a humanidade ouvirá a verdade primordial, pelo menos a parte 
da mente, nesta geração. O que eles fizerem depois que sabem selará o 
seu destino. 

 
Se estiver a ler este livro, você leu a verdade primordial porque lhe disse. 
Apenas você sabe se a entendeu e o que ela significa. 

 
Imperdoável: Se entender a verdade e não tentar pelo menos dar o último passo 

e viver na verdade, está a negar a verdade e a vida, e não há error maior que 

possa cometer, nenhuma maneira pior de se prejudicar. Quando morrer, 

renascerá no fundo do oceano, no fundo da cadeia alimentar. Pode estar lá nos 

próximos minutos. É difícil de acreditar, mas é o que a evidência diz e isso não 

pode ser negado. A verdade é um assunto sério; pode lhe abençoar por muito 

tempo ou amaldiçoá-lo por muito tempo. Tem que subir enquanto tem a chance ou 

automaticamente desce. A humanidade está no topo do 

ciclo evolucionário animal, por isso quando você sobe, sobe tudo para 
cima. Quando desce, desce tudo para baixo. Agora está na encruzilhada. 
Que caminho quer seguir? 

 
Tudo o que as pessoas têm que fazer é ver a verdade; não têm que fazer 
mais nada. 
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"Céu" 

 

O próximo e último passo da nossa evolução. 



 

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. 

 
Se tornar-se um ser espiritual, você vive a melhor vida possível aqui e quando 
morrer irá para um lugar que as religiões chamam de céu. É um lugar sem 
dor onde todos estão realizados; só tem positivos sem negativos. 

 
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 aspectos 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 ou serão possíveis em corpos 
não conectados para isso. 

 
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 pela vida. 

 
Apenas prazer: Renasceremos com corpos que conseguem sentir prazer 
melhor do que conseguimos sentir agora, mas os nossos corpos não serão 
capazes de perceber o lado negativo da vida. Ainda estaremos motivados a 
fazer coisas, pois ainda queremos sentir o prazer criado por fazer certas coisas. 
A vida espiritual não precisa da cenoura e da vara (prazer/dor), apenas a 
cenoura. A necessidade de se alimentar e reproduzir 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, 
dor e outras coisas negativas para evoluir. Nós precisámos no passado de 
medo e de dor; é o medo e a dor que abastecem evolução. É o medo da dor e 
da morte dos animais que os motiva a evoluir para melhor evitá-las. Depois que 
sabe a verdade primordial, a evolução está acabada, e o medo e a dor já não 
são precisos. Já não precisamos de medo, dor severa ou quaisquer outros 
aspectos negativos da vida que precisávamos para evoluir. Logo, a habilidade 
de experienciar os aspectos negativos da vida será descartada na mudança do 
seu corpo atual para o seu novo corpo espiritual. 

 
A Natureza 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. Na próxima vida 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 
devido a 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 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. 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. Evoluímos 
biologicamente o quase tão longe o quanto vamos evoluir naturalmente. A 
ciência agora nos vai evoluir adiante fisicamente. 
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Você evolui mentalmente até saber a verdade e isso é o mais longe que vai. 
A engenharia genética vai ser a força responsável pela evolução física de 
agora em diante. 

 
Acidentes ainda vão acontecer no céu e as pessoas ainda vão morrer 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 for 
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enterrado acidentalmente num terramoto ou 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 vão envelhecer fisicamente além dos dezoito 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. Viveremos com o conhecimento de como a 
vida e a morte funcionam pela primeira vez. Faz toda a diferença. 

 
Saborear a morte: Quando morrer no céu, renascerá no céu como um bebé e 
começará uma nova vida. Isto vai continuar para sempre. Quando os livros 
religiosos dizem que viveremos para sempre, não saborearemos a morte, etc., 
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. 

 
Tecnologia do Céu: No céu, a tecnologia irá progredir para sempre. Tudo o que 

é possível fazer faremos. Faremos contato 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. 

 
Desastres naturais ainda acontecerão. A natureza 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 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. A Vida é a natureza, e quando a vir claramente é o reino mágico. 
Viverá uma vida que só pode sonhar agora. 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. 

 
É a maneira que pode ser, deve ser e será para aqueles que aprenderem 
a verdade. 

 
Ainda evitará a morte. Não será horrível como é agora, mas ainda vai ser 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 interessante. 

 
A morte não será dolorosa ou 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. 
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Quando souber a verdade e a vida, não mudaria a maneira como a 
vida funciona mesmo se pudesse. 

 
Será jovem, saudável, forte, belo, destemido, inteligente, gracioso, diferente, 
divertido e realizado para sempre. É o melhor que pode ser e melhor que 
possa imaginar. Amor será refletido no amor para sempre. 

 
Agora estamos na posição de ir para o melhor lugar possível ou para o 
pior lugar possível. 

 
Se sabe a verdade e a vida, não precisa de leis morais porque as pessoas 
espirituais naturalmente fazem a coisa moral. Elas tratam os outros como elas 
próprias querem ser tratadas. Elas vêem todos como se fossem-nos; elas os 
vêem verdadeiramente. 

 
Agora é a hora: A hora chegou de finalmente vermos o que foi oculto de nós. 
Agora é a hora de juntarmos os pedaços do puzzle para que as pessoas 
possam ver a verdade e a vida claramente e completamente pela primeira vez. 
A tecnologia como a Internet e outras formas de comunicação em massa 
evoluíram o suficiente para alcançarem quase toda a humanidade. 

 
Uma mente: É a verdadeira razão pelo qual a tecnologia de comunicação 
mundial evoluiu. A rede mundial da Internet é o esforço da humanidade de 
conectar todas as mentes num nível consciente, para criar uma mente 
consciente coletiva. As linhas telefónicas que transmitem a Internet são como os 
nervos de um cérebro gigante. As pessoas online são os neurónios. Está a fazer 
do mundo um cérebro ou mente. Esta rede permitirá ver a verdade, transcender 
a mente e viver feliz para sempre. 

 
Se não fosse pela Internet, você não estaria a ler isto agora, estaria? 

 
A Humanidade nunca será capaz de viver junta em paz e harmonia. Nunca foi 
nem nunca será. É impossível, pois não é a 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 resistir e reprimi- 
la. Apenas a verdade pode vencê-la. 

 
A humanidade sempre agirá como humanidade em momentos difíceis. 
Quando acontecer, a maioria da humanidade sempre irá comportar-se como 
os animais que são arrastando toda a gente para o nível animal. 
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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 morrer para 
um ser espiritual nascer. Se a besta não morrer, a humanidade inteira morrerá. 
Estamos todos numa não declarada guerra mental por este mundo. 

 
As pessoas têm-no ao contrário. Você não renasce; a mente apenas 
morre, porque não estava viva em primeiro lugar. 

 
Um ser espiritual não realmente nasce, pois está sempre dentro de si; 
está escondido pela mente. O espírito não pode nascer; é imortal. 

 
O seu espírito está preso pela sua própria mente e apenas a verdade 
o pode libertar. 
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Tornar-se um ser espiritual não é um destino, não é o fim do crescimento 

espiritual, pois a vida torna-se cada vez mais nova todos os dias. Você apenas 

cresce em espírito. Todos os dias parecem ficar melhores e mais realizadores. 

 

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 maior parte das pessoas, mas a humanidade ainda 
é um animal por debaixo da superfície e ressurgirá mais selvagem que nunca. 

 
Leva tempo para ter controlo completo da nossa mente, mas pode tornar-se 
um ser espiritual no minuto em que sabe "a verdade" e mudar a sua 
perspectiva para a do seu eu-espiritual. "A vida" ou a grande percepção 
seguirá, algumas vezes rapidamente e outras vezes lentamente; todos são 
diferentes. O seu 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 ao 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 onde 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 a janela de oportunidade. A humanidade pensa que as 
coisas vão só continuar a ficarem melhores e melhores. O oposto é verdade. 
Não pode continuar a ficar melhor; é impossível isso acontecer no mundo físico. 
Vai de bom para mau e vice-versa. Vai ficar pior, e quando ficar, a besta na 
humanidade vai surgir; pode olhar para nossa história sangrenta para ver o que 
irá acontecer. 

 
Paraíso dos tolos: Os tempos estáveis em que estamos passarão, pois é a 
natureza da natureza mudar. Com a mesma certeza que o mundo continua 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. 

 
As pessoas pensam que nunca irá acontecer a elas, quando na verdade 
é certo acontecer. 

 
As pessoas pensam que nada de mal lhes pode acontecer, pensam que só 
acontece às outras pessoas. Esta é uma das mentiras mais poderosas criadas 
pela mente. Desastres naturais também acontecerão às pessoas que sabem a 
verdade, mas elas não vão piorar a situação ao tornarem-se animais violentos. 

 
Confusão social: É a confusão social que vem com grandes desastres 
naturais que as pessoas espirituais evitarão. Esta confusão normalmente se 
manifesta como guerras e caos social que causam muito mais dano do que o 
desastre em si. 

 
Uma luz sempre fica mais brilhante antes de se queimar por completo. 
A noite segue o dia. 
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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. 

 
Tem que admitir que a raça humana está muito mais estranha, mais perdida e 
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muito mais perigosa. Nós precisamos de encarar o facto que pode e vai 
acontecer connosco se não fizermos algo para impedi-lo de acontecer. É apenas 
um ciclo natural. Os tempos mais positivos sempre foram seguidos pelos dias 
mais sombrios deste mundo. As coisas antes de maior parte dos desastres 
estavam como estão agora; as pessoas estavam a dormir. A humanidade não 
mudou. A única diferença é que agora existem muitas mais pessoas e estamos 
mais alienados, confusos, vulneráveis e muito mais perigosos. 

 
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. 

 
Não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas poderei vos dizer como 
será a Quarta: com paus e pedras... Albert Einstein 

 
A mais importante e perigosa diferença é que temos armas nucleares. Uma 
bomba termonuclear moderna pode ter mais poder destrutivo do que todas as 
outras bombas convencionais usadas nas guerras passadas. 

 
A desintegração do átomo transformou tudo, exceto 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, eles tinham Bing Crosby a 
cantar "White Christmas"; agora temos música rap que vomita ódio e violência. 
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 por essa razão, esta 
guerra será muito pior do que qualquer guerra passada. 

 
Einstein disse que duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez 
do Homem. 

 
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. 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 
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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. 
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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 literalmente começar a explodir, 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 maior parte 
das pessoas nem sabe isso, tornando a situação ainda mais perigosa. 

 
Seria como todas as guerras do passado empilhadas umas nas outras. 

 
Enrolando uma mola: Estivemos num período muito pacífico, estável e 
produtivo desde o fim da segunda guerra mundial. É o período mais longo de 
paz e prosperidade que tanta gente já experienciou. 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 impedir isso de acontecer. 

 
Se vai acontecer, vai começar em breve. A transformação do homem pode 
acontecer ao mesmo tempo, mas as chances estão contra isso. Precisamos 
de fazê-lo antes que aconteça. 

 
Temos que mudar se queremos que o mundo mude; ele é uma reflexão de 
nós mesmos. 

 
O futuro: Se a besta prevalecer, nós sabemos o que irá acontecer, porque 
sabemos a nossa história selvagem e sangrenta, mas a maior parte das 
pessoas não consegue imaginar como o futuro será se todos começarmos a 
aprender a verdade primordial. 

 
O seguinte é como eu vejo: 

 
O resto da nossa vida atual: No passado, tivemos que lutar e matar para viver. 
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. Se mudarmos, o mundo mudará connosco. 

 
Nós somos o governo: As pessoas estão sempre a dizer que o governo está a 
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fazer isto, que o governo está a fazer aquilo, como se fosse uma entidade 
separada. Não é separado; o governo somos nós. As pessoas no governo 
vivem neste país e têm famílias como todos os outros. Se formos bons, o 
governo será bom. 

 
Os baby boomers: Os jovens dos anos 60 evoluíram para o estabelecimento, 
mais ou menos. As pessoas que constituem a geração mais antiga, a geração 
da guerra mundial, estão a morrer. As últimas delas estão nos seus oitenta e 
noventa anos e todas elas desaparecerão nos próximos anos. As suas 
mentes poderosas e inflexíveis vão junto com elas. 

 
Os nossos pais fizeram o que tiveram de fazer para salvar o mundo; 
agora é a nossa vez. 
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A melhor geração: Isso não é mais que apenas porcarias para fazê-los 
sentirem-se bem antes que morram. Eles parecem ser muito bons se olhar 
apenas para o nosso lado e se não vir a grande imagem. Nós fomos os tipos 
bons, mas os maus foram tão maus o quanto nós fomos bons. Foi também a 
geração que produziu Hitler, Stalin, Mussolini, Tojo e muitas outras pessoas 
más. A geração deles travou uma guerra mundial que matou pelo menos 70 
milhões de pessoas, metade civis. Eles bombardearam cidades, mulheres e 
crianças. 

 
A verdade é que eles tiveram algumas das melhores e piores pessoas, e eles 

fizeram coisas muito boas e muito más. Não queremos seguir os seus passos. Nós 

não podemos segui-los mesmo se quiséssemos; as nossas armas tornaram-se 

muito poderosas. O presidente Eisenhower apontou que a humanidade foi de 

mosquetes para bombas de hidrogénio no seu tempo de vida. 

 
A geração deles inventou armas nucleares e armas químicas/biológicas, 
armas de destruição maciça (ADM). A geração deles nos deixou um mundo 
muito perigoso, um que pode matar toda a raça humana. Não existe nada de 
bom sobre isso. 

 
O todo poderoso dólar: A geração deles acreditava que o materialismo era 
tudo. Eles perseguiam o todo poderoso dólar toda a sua vida. Eles não se 
importavam com o quanto destruíam o ambiente, e eles nos deixaram com 
uma máquina de poluição gigante que vai nos matar a todos se não a 
pararmos ou reconstruirmos em breve. 

 
Eles também fizeram o melhor que podiam para programarem as nossas mentes 
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para fazerem o mesmo que eles fizeram. Eles tinham a mente muito fechada. 
Era uma mente egoísta e mostra como eles estavam cegos para a verdade. 
Isso causou muitos conflitos e alienação nas famílias. 

 
Os baby boomers vão ser a melhor geração se fizermos o nosso trabalho. 
Somos a primeira geração na história da raça humana que pode realmente 
fazer uma diferença. Podemos fazer algo que pode realmente ser chamado de 
muito bom. 

 
Temos que mudar o que a "melhor geração" fez ou não haverá futuras 
gerações. 

 
Ganhar é tudo: A mentalidade do ganhar é tudo era necessária para que 
pudéssemos chegar onde estamos agora e será justificada se fizermos o 
que temos que fazer. 

 
Recompensa: A última geração terá feito uma coisa muito boa se usarmos as 
coisas boas que eles fizeram para ajudar as pessoas a mudarem para seres 
espirituais. Se não o fizermos, ambas gerações serão as piores que já existiram 
e não haverá futuras gerações. Se quisermos que a última geração seja ótima, 
temos que fazer que o seu trabalho recompense e teremos de ser realmente 
bons a fazê-lo. 

 
Antiquado: Não tenho dúvidas de que as suas intenções eram nobres e que 
eles fizeram o que acreditavam ser certo para o mundo e para nós, mas a 
verdade é que eles enterraram a verdade em concreto e vamos ter que escavá- 
la rapidamente ou a verdade ficará enterrada. As suas vidas eram simples, em 
preto e branco, como as suas TVs. Eles estavam certos de que sabiam distinguir 
o certo do errado. Eles não podiam saber a verdade, mas nós podemos. 
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Viver no AGORA: Os baby boomers sabiam que viver no presente era a 
maneira de se viver. Muitos livros foram escritos sobre o assunto nos anos 
60, mas a hora não era a certa e não podia acontecer independentemente do 
quanto se esforçassem. 

 
A mais jovem geração dos anos 60 tornou-se a mais antiga geração. 

 
Nós estamos no comando agora: Não devemos ter problemas em fazer o 
que queremos agora; nós estamos no comando. Nós somos os crescidos, o 
estabelecimento. O problema é que maior parte das pessoas no poder está a 
agir como a última geração. Eles até se parecem com eles; é realmente 
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assustador. Eles precisam de se lembrar de quando eram jovens e precisam 
de acordar para quem eles realmente são e para o que precisamos de fazer. 

 
A semente foi plantada e está apenas à espera do ambiente certo para crescer. 
Tentámos tudo o que podíamos tentar, como casamentos abertos, drogas, 
todas as religiões e agora sabemos o que funciona e o que não funciona, por 
isso sabemos o que fazer. As pessoas que cresceram nos anos 60 estão 
prontas para se tornarem espirituais. Elas estão apenas à espera que a verdade 
seja revelada e pelo tempo certo para viver uma vida espiritual. Não há nada a 
impedir-nos, por isso podemos fazê-lo acontecer agora. 

 
Escalar uma montanha: Não tem que ter muito dinheiro, conhecimento, 
escalar uma montanha, atravessar um oceano, ser um herói, ganhar uma 
medalha de ouro, ser bonito ou outra coisa mais do que viver a vida 
completamente para ir para o Céu. Você não precisa de nada que não tenha 
sempre. Qualquer um pode ter tudo, em qualquer idade, a qualquer hora. 

 
A mente lhe diz que você precisa; o seu espírito lhe diz que você tem. 

 
A mente lhe diz que tem que fazer isto ou aquilo, ser isto ou aquilo. A verdade é 
que, você não tem que fazer nada ou ser nada. Tudo o que você tem que fazer 
é aprender a verdade e viver verdadeiramente a sua vida como lhe está a ser 
dada. 

 
A boa vida é viver verdadeira vida, e essa é a simples e absoluta verdade. 

 
Só tem que ser você mesmo, onde está, com o que você possui para ter sucesso. 

Não é difícil; é fácil. Não é complicado; é simples. As pessoas têm que acordar 

para a verdade e elas terão tudo e serão salvas da dimensão animal. 

Dinheiro não é tudo; a verdade e a vida é tudo. Você escolhe. 

Para onde quer que olhe, existe algo para ver. 

O Talmud 
 
Amor divino = atenção + compaixão. 

 
Noção divina, amor divino, é na maior parte apenas a sua total atenção para a 
vida e para todos e tudo nela. Atenção total lhe dará tudo, o que pode depois 
refletir de volta para todos. Amor carnal é uma forma apaixonada e ardente de 
amor e desejo. Amor divino é um amor fresco e reservado sem desejos. 

 

Amor é apenas saber a verdade e estar no presente. É assim tão simples. 
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Mente vs Mente: Você precisa da mente do homem para ultrapassar a mente 
animal. É por isso que evoluímos de animais inferiores para humanos. Você tem 
que saber a verdade intelectual mental, 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 sua natureza. 
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. 

 
Como os outros animais além do homem não podem sabe-lo, eles não têm 

chance de se livrarem da mente e de irem para o céu. Eles têm que evoluir 

biologicamente para um homem antes que possam ter a oportunidade que 

temos. Por outro lado, a humanidade pode evoluir sem mudar de corpo. 

 
Mente animal: As pessoas que estão a tentar se livrar da mente normalmente 

aprendem a desligar o nível consciente da mente por um curto período de tempo e 

depois não vão mais longe. É porque elas pensam que estão totalmente 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. 

 
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. 

 
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 deu-nos o poder de evoluir a 
nós próprios e de manipular o nosso ambiente como nenhum outro animal. O 
que a humanidade tem estado a fazer e o que pode vir a fazer no futuro não 
tem precedentes na dimensão animal e as pessoas simplesmente tomam-no 
por garantido. É a coisa mais maravilhosa e milagrosa possível. Só tem que 
sabe-lo e usá-lo para o seu máximo potencial. 

 
Quando aprendemos a verdade primordial, as partes conscientes e 
subconscientes da nossa mente começam a abrir-se e vão para o segundo 
plano. 
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Sabe tão bem e é tão realizador que as pessoas não estão conscientes de que 
existe outra coisa entre elas e a vida. Existe; é a parte instintiva das nossas 
mentes, a parte mais profunda das nossas mentes. Ela não se abre 
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 apenas ao tentar entrar em 
contacto com os seus sentidos da vida, os cinco sentidos. Quando 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. 
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É isso que faz dela a parte mais perigosa da sua mente. É difícil e assustador 
de vencê-la. A parte instintiva da sua mente se manifesta como medo, racismo, 
todos os outros comportamentos animais violentos e agressivos e sexo. 

 
Hitler e Manson são exemplos de pessoas que tiveram a sua presença e 
carisma por viverem sem a mente consciente por maior 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 ultrapassaram 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. Apenas as pessoas que sabem 
a verdade primordial podem desligar as suas mentes. 

 
Ir maior parte do caminho e parar antes que vença a mente instintiva pode ser 
um desastre. Vai estar a soltar a besta no seu potencial máximo. Tem que 
ultrapassar 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 
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isso acontecer. 

 
A última fronteira da mente: Conforme você começa a vencer a mente 
instintiva, pode se sentir como se estivesse a morrer. Esse medo normalmente o 
para de ir adiante até que perceba que não é morte, é nascimento. 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. 

 
A procura nunca acaba: Você pode saber a verdade completamente, mas 
nunca pode conhecer a vida completamente. É infinita, e conhecê-la o melhor 
que pode é alcançado por constantemente procurar mais fundo, por 
constantemente procurá-la e estar aberto para mais dela. 

 
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 vencê-la, o seu espírito estará livre. 

 
A razão pelo qual é difícil de ver e tão difícil de vencer 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. 

 
A mente animal nunca vai embora nesta vida; ela está sempre à espreita 

como um leão, por isso você tem que estar constantemente de vigia. 
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Está ligada nos nossos cérebros, por isso é difícil de vencer, mas muitos de 
nós podem e vão vencer. Outros vão parar na mente instintiva e causarão 
muitos problemas com a sua nova presença carismática. 

 
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. 

 
As outras pessoas que vivem na mente sempre serão um problema com que 
teremos de viver neste mundo. Até que todas as pessoas que vivem na 
mente desapareçam, vamos ter que lidar com elas. Estar perto de outras 
mentes, especialmente das fortes, torna quase impossível viver 
completamente livre da mente e de estar aberto ao presente por muito tempo. 
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Os grandes espíritos sempre tiveram que lutar contra a oposição 
de mentes medíocres. Albert Einstein 

 
As boas notícias são que uma vez que conhecer vida verdadeira vai conhecê-la 
para sempre, pois o inconsciente coletivo nunca deixá-lo-á esquecer o caminho. 
Vai ser capaz de viver na verdade e na vida em part time pelo resto desta vida, e 
quando morrer, renascerá num mundo onde poderá viver na verdade e na vida o 
tempo todo, pois todos os outros estão no presente e sabem a verdade e a vida. 

É evidente para eles o tempo todo; não haverá mentes a se oporem a eles 
como há neste mundo agora. 

 

Adoro atuar. É muito mais real do que a vida. Oscar Wilde 

 
Estrelas vivas: Estrelas de sucesso do palco e do ecrã estão no negócio de 
viver na deixa do presente. É por isso que gostamos de vê-los; nós vemos a 
verdade e a vida neles. O que faz um grande ator é a sua habilidade de ser 
real e refletir o real. Não pode fingi-lo; tem que ser como um espelho e deixar 
toda a vida entrar e refleti-la de volta para a câmera ou o público. 

 
É por isso que eles são chamados de estrelas. As estrelas no céu brilham com 
luz; as estrelas no show business brilham com vida. O truque é aprender a 
fazer isso o tempo todo. 

 
Saber o caminho: Maior parte das estrelas do show business não conseguem 
fazê-lo quando estão sozinhas, pois não sabem como fazê-lo; elas não sabem o 
caminho, a verdade primordial, o método espiritual. Elas não podem viver como 
seres espirituais exceto nos raros momentos em que estão no palco ou à frente 
de uma câmera. Quando está a atuar uma cena, você tem um guião. Você sabe 
o que vai acontecer, por isso não tem que pensar; é por isso que as pessoas 
nos filmes parecem mais reais do que a sua vida; elas são. É uma daquelas 
coisas que é o oposto do que as pessoas pensam. Os atores estão no business 
da vida. Eles recriam e apresentam vida verdadeira. Um ser espiritual também 
sabe o que vai acontecer porque ele sabe a verdade primordial. Isso permite 
viver sem a mente. 

 

Desempenhar um papel é pensado não ser real pois está a atuar. Na 
verdade, atuar ou fingir que é outra pessoa pode revelar o seu verdadeiro eu. 

 
Os seres espirituais podem viver como estrelas ou espelhos da vida 
em qualquer lugar. Seja a estrela do seu próprio filme, da sua vida. 
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Atuar ou fingir que é outra pessoa ajuda-o a perceber que você não é a sua 
mente, pois está a atuar como se estivesse na mente de outra pessoa. Faz- 
lhe perceber que não é a mente de outra pessoa nem a sua. 

 
O Método: Método de atuação é a arte de viver de fora para dentro. Você nem 
está lá. Você só é uma reação ou reflexão do que está fora de si. Grandes 
atores como Marlon Brando e James Dean usam o método para entrarem no 
presente e se tornarem o centro dele. Um ser espiritual simplesmente faz isso 
o tempo todo. 

 
É tudo sobre tornar-se a verdade e a vida. Este livro só lhe mostra como fazê-lo. 
Na atuação, você inclui emoções negativas se os papéis precisarem. Na vida 
real, deixa-os de fora, pois eles não são precisos e podem causar problemas. 
Muitos dos grandes atores e/ou estrelas do passado sabiam como entrar no 
presente intuitivamente. Eles tinham uma conexão com o inconsciente coletivo, 
ou Espírito Santo, se você estiver na religião (eles são a mesma coisa). 
Pessoas como Spencer Tracy e Katherine Hepburn eram mestres de entrar na 
deixa do presente, mas como não sabiam a verdade primordial, só estavam 
realizados quando estavam a trabalhar. 

 

Atuar/representação teatral é uma forma de religião: É uma ferramenta para 
se tornar espiritual, pelo menos enquanto atua. Dá-lhe um gosto do presente 
para que saiba o que é. Todos deveriam atuar pelo menos como um hobby. 
Deveria haver um pequeno teatro ao vivo em todos os bairros, e todos 
deveriam ter um turno no palco, na luz. Facilita muito entrar no presente, e além 
do mais, pode ser divertido, e é uma maneira de partilhar o presente. Saber a 
realização do presente é essencial. Vai lhe motivar a aprender a verdade e a 
vida para que possa estar realizado o tempo inteiro. 

 
Saber o que vai acontecer: Os atores que desempenham um papel podem 
viver no presente porque eles sabem o que vai acontecer. As pessoas que 
sabem a verdade primordial também sabem o que vai acontecer, por isso elas 
podem viver no presente e podem estar realizadas o tempo todo. Se sabe a 
verdade primordial, não existe desconhecido. Dá-lhe segurança absoluta, e isto 
lhe liberta para que viva a vida no seu máximo potencial. 

 
"Minha doutrina é: Vive de modo a poderes desejar viver novamente - esse 

é o teu dever -, pois, de qualquer forma, 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 
cheio de vida como uma criança. 
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Líderes: Se a verdade for vista por maior parte da humanidade no futuro 
próximo, a raça humana evoluirá além de líderes, seguidores e outras divisões 
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 coisas 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. 
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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 vai. 

 
Ontem, obedecíamos a reis e curvávamos nossos pescoços perante 
imperadores. Mas hoje, nos ajoelhamos apenas para a verdade, 
seguimos apenas beleza, e obedecemos apenas amor. Khalil Gibran 

 
Dor e medo: 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 
desaparecido. As pessoas tentam esconder-se da dor e acabam por esconder- 
se de vida verdadeira. Quando a mente tenta desligar a dor, ela não tem êxito, 
mas ela tem êxito em desligar a sua percepção de vida verdadeira. É a pior troca 
que pode fazer. Tem que abraçar toda a vida completamente, incluindo a dor 
física. Tentar ignorar a vida, qualquer parte dela, é o pior que pode fazer. É o 
único pecado que existe. 

 

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. Pode estar com dor e ainda estar realizado. Ninguém gosta da dor 

e 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 maneira? 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. Pode tomar medicação para parar ou aliviar a dor sempre que puder, mas 

nunca pode fechar a sua mente para o presente. 

 

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. 

 
Sucesso é ir de uma falha para a outra sem perder entusiasmo. 
Winston Churchill 

 
Fisicamente conectado: Uma vez que souber a verdade, vai poder se separar 
completamente do medo em conjunto com todas as outras coisas negativas 
criadas pela mente, mas não dor física, pois está fisicamente conectada nos 
nossos corpos. Algumas pessoas podem mentalmente reduzir a dor por curtos 
períodos de tempo, mas maior parte das pessoas não. Medicação para a dor vai 
ajudar, mas não sempre, e nem sempre terá acesso a medicação. Se não existe 
maneira de evitá-la, por que tentar? 
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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 nas nossas vidas é mental, uma criação 

das nossas mentes. As nossas mentes as criam, por isso podem parar de criá-las 

quando percebermos 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 constitui 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. 

 
A dor, especialmente de ferimentos, é muito mais concentrada e intensa. O 

 
 

GlobalTruthProject.com 

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. 

 
O fator medo: Depois que souber a verdade e começar a abrir-se para a vida, 
ficará mais receoso de situações perigosas. É natural e esperado; 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 lhe deixar fechá-lo e torná-lo menos 

consciente do presente. Nunca tente esconder-se mentalmente de qualquer coisa. 
Use o medo como uma deixa para traze-lo ao presente. O medo 

é um grande positivo se deixar que o medo o faça mais consciente da vida, 
deixe-o trazer mais no presente. O medo pode fazê-lo ficar mais 
consciente, mais no presente. 

 
O medo é a melhor ferramenta da mente para controlá-lo, mas se tomar controlo 
dele, ele se vira a seu favor; pode ser usado como a sua melhor ferramenta 
para libertá-lo 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. Vive em medo constante e está ciente de tudo que 
acontece à sua volta. Quando ocorrer o medo, entre nele, e use-o para se abrir 
para a 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." 

 
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. 
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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 fazê-lo, sendo a sobrevivência a principal. A verdade 
e a comunicação serão as chaves. 

 
A era da humanidade: Vai ser relegada nos museus. A era da humanidade 
vai estar ao lado da exibição dos homens da caverna. 

 
Temos que aprender a viver juntos como irmãos ou pereceremos 
juntos como tolos. Martin Luther King Jr. 

 
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 que 
aprender a verdade ao mesmo tempo para evitar um grande conflito. 

 
Maior parte das pessoas que cria medo e violência são da besta; maior parte 
das pessoas que cria paz e amor são do espírito. É assim tão simples. 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. 

 
Quando vejo as notícias, a maior parte do que vejo são celebridades ricas a 
meterem-se em confusões e pessoas a retornarem 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. 

 
Antes que possa fazer a coisa certa, tem que saber o que a coisa certa é. 

 
As pessoas têm que aprender que quanto melhor as outras pessoas se saem, 
melhor elas próprias se saem. 
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Bombas de dinheiro: As pessoas têm que perceber que quanto melhor os 
outros se saem, melhor elas próprias se vão sair. Quanto mais dinheiro as 
pessoas têm, mais elas podem gastar nos produtos que criamos. Isso nos fará 
mais ricos e tornará os nossos inimigos amigos. Em vez de gastarmos biliões 
para ferir e matar pessoas, deveríamos largar o dinheiro que gastamos nas 
bombas em vez de largar as próprias bombas. Como Abraham Lincoln disse, o 
melhor jeito de derrotar um inimigo é fazer dele um amigo. 
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Queremos que todos no mundo se saiam melhor e que tenham mais dinheiro, 

pois virá de volta a nós. Metade da raça humana é muito pobre e vive com 

menos dois dólares por dia. Se duplicássemos isso, eles teriam dobro do 

dinheiro para gastar. Eles viveriam melhor e gastariam dobro do dinheiro que 

estão a gastar agora, assim duplicando o valor da economia de metade do 

mundo. Prosperidade criará prosperidade se acordarmos para a verdade. 

 

O trabalho cria algo do nada. Se construir uma casa, terá uma casa onde 
não existia uma antes. Fazer as coisas melhores torna-as melhores. 
Uma maré alta levanta todos os barcos. John F. Kennedy 

 
O trabalho do governo será manter toda a gente produtiva. Eles ajudarão a 
criar trabalhos bons o suficiente para manter toda a gente ocupada e a 
ganhar dinheiro o suficiente para viver bem. 

 

Temos um reactor nuclear gigante no céu, não existe falta de energia. 

 
Por que é que estamos a gastar pelo menos um quarto de todo o dólar que 
fazemos direta e indiretamente em energia quando podemos tê-la de graça? 
Somos estúpidos ou quê? 

 
Não se pode ter eletricidade demais: Existe uma quantidade infinita de coisas 
que podemos fazer com ela para melhorar as nossas vidas. Podemos fazer 
materiais que requerem muita eletricidade para se fazer, como alumínio, de 
modo muito mais barato. Podemos usá-la para criar fluídos super gelados e para 
espalhar super condutividade elétrica. Podemos utilizá-la para separar 
hidrogénio da água e para fazer combustíveis limpos e poderosos para veículos. 
Podemos transformar a água do oceano em água fresca, assim resolvendo a 
falta de água fresca para o mundo. Eletricidade grátis e abundante mudará tudo 
para melhor e podemos tê-la nos próximos anos. 

 

Por que esperar? Usaremos a tecnologia que temos agora; não vamos esperar 
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até que fique barata quanto o óleo. Isso é apenas uma ilusão para nos impedir 
de fazê-lo. À medida que as tecnologias para produzir eletricidade limpa e 
gratuita vão tornando-se mais baratas e eficientes, nós simplesmente 
substituímos a tecnologia mais antiga pela mais nova ou apenas a 
adicionamos à antiga. 

 

Fazer algo é melhor do que só queimar o dinheiro. 

Estamos a queimar dois biliões de dólares por dia. 

Isso é apenas o custo direto para aquecimento, luz e transportação. Existe 
também o custo indireto da energia que pagamos quando compramos 
produtos. Nós pagamos pela energia que custa para produzir os produtos e 
isso é mais caro do que o custo direto. 

 
Podemos construir um sistema de energia solar nós próximos anos e assim 
salvaríamos mais de metade de triliões de dólares a partir daí, então por que 
não fazê-lo? 

 
O que tem de errado em criar milhões de trabalhos novos com alto salário 
nos EUA? 
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Se podemos drenar uma fonte de energia grátis e limpa, deveríamos fazê-lo 
agora. Não devemos esperar até que a tecnologia fique tão barata quanto o 
óleo. Quanto mais cedo o fizermos, menos dinheiro estaremos a queimar e 
menos danos faremos ao ambiente. 

 
As empresas de óleo farão mais dinheiro: Precisamos de salvar o nosso  
óleo para fazer plásticos, remédios, fertilizantes e outros produtos necessários 
que são feitos a partir do óleo. Por que usá-lo para energia quando podemos ter 
energia de graça a partir do sol? 

 
Estamos literalmente a queimar o material mais útil encontrado na terra. 

 
Até mesmo as pessoas ricas no negócio do óleo irão acordar e perceber que 
seria de seu melhor interesse parar de usar tanto óleo para combustível. 
Eles estão a tramar a si próprios. 

 
Casas de plástico: Novos plásticos estruturais baratos e novos métodos de 
moldagem serão desenvolvidos. Começaremos a fazer veículos, casas e 
edifícios a partir deles. Custará menos, será mais fácil de manter, será mais 
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bonito e durará mais do que outra coisa qualquer. Podem parecer e sentir 
como mármore, madeira exótica etc. Designs complexos podem ser moldados 
neles para parecer como o trabalho de artistas e de artesãos. Olhe para os 
interiores dos edifícios do filme Guerra das Estrelas: Episódio Dois (Star Wars: 
Episode Two) e verá como o plástico ficará bonito. 

 
Quando o óleo já não for mais usado para abastecer veículos, haverá tanto 

fornecimento dele que as casas, edifícios e outras estruturas que precisam de ser 

baratas e que precisam de pouca manutenção ficarão bonitas e durarão o mais 

tempo possível. Os ambientalistas estão sempre a dizer que o plástico não 

é biodegradável e que fica no ambiente para sempre. Isso é mau quando se 
trata de produtos que se joga fora, mas é muito bom quando se trata de casas e 
edifícios, pois quanto mais tempo durar e mais fácil for de manter, melhor será. 
As térmitas não comem plástico e o plástico não cria ferrugem como aço e não 
apodrece como madeira. As casas feitas de plástico não seriam destruídas em 
inundações ou terramotos, e seriam tão leves que seriam fáceis de transportar e 
construir. 

 
Podemos moldar todas as paredes com espaços para as janelas e para portas 
moldadas em qualquer cor ou textura. Nunca precisarão de pintura. 

 
Arquitetura verde: O telhado será moldado para enquadrar painéis solares. O 
resto do telhado será uma série de bandejas ligadas que segurarão uma 
combinação de terreno e esferovite leve que absorve água. Eles terão cerca 
de dez centímetros de profundidade e serão plantados com cobertura de solo 
geneticamente manipulado que apenas precisa de chuva natural. Crescerá 
como cabelo nos animais, e só crescerá uns poucos centímetros e depois irá 
parar por aí. Isto dará às casas o isolamento perfeito; elas irão se reparar a si 
mesmas e durarão centenas de anos. A chuva que se esgueirar será guardada 
em recipientes plásticos nas paredes para ser usada como água de beber ou 
para molhar o telhado em períodos secos. Uma casa ou edifício poderiam ser 
juntados como Legos, para que todas as casas fossem diferentes para se 
adequarem às necessidades das pessoas que vivem nelas. O preço das 
construções e das transportações iria baixar. As casas viriam em kits e as 
pessoas poderiam elas próprias juntar as casas com cola ou clips, para que 
possam levar as casas quando se mudassem. 

 
As empresas de óleo ficarão maiores e farão mais dinheiro do que fazem agora. 
Este mercado também irá durar muito mais se pararmos de usar óleo para 
combustível. Quanto mais óleo tivermos de sobra para as outras coisas, mais 
lucro as empresas de óleo farão e mais tempo ficarão abertas para negócio. Um 
bónus adicional será que isto não poluirá o ar. 
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Vai parar o aquecimento global, pois ao contrário da queima de óleo, isto irá 
prender o dióxido de carbono no plástico e não irá soltá-lo no ar. Também vai 
parar com o corte de árvores precisas para a construção de materiais. As 
florestas também retiram o dióxido de carbono do ar. Em vez de culpar e chatear 
as companhias de óleo, deveríamos lhes dar incentivos bons para que lucrem 
com o que queremos que façam. 

 
Estamos a desperdiçar o melhor material de construção ao usar óleo 
para combustível. 

 
Assim que começarmos a receber eletricidade de graça, maior parte do aço, 
betão e madeira serão substituídos por novas ligas de plástico e alumínio como 
material de construção. 

 
Tudo começará quando as pessoas pararem de lutar e de desperdiçar tempo e 
recursos e começarem a ver o que precisa de ser feito. A verdade universal é 
a única coisa que pode permitir que isso aconteça, por isso definir e espalhar a 
verdade é o primeiro passo. 

 
Compromisso: Precisamos de um presidente que se comprometa a construir o 
sistema de energia solar do mesmo jeito que JFK se comprometeu a levar os 
EUA para a lua no início dos anos 60 e do mesmo jeito que Franklin D. 
Roosevelt se comprometeu a construir barragens para acabar a depressão e 
construir as bombas atómicas na Segunda Guerra Mundial, só que faremos 
melhor e mais rápido desta vez. 

 
Quando as pessoas acordarem, elas perceberão que podemos  
fazer qualquer coisa, pois temos a tecnologia e a vontade de fazê- 
lo. Não precisamos de uma guerra ou depressão para fazê-lo. 

 
O facto é que fazê-lo agora vai prevenir uma guerra no futuro próximo devido a 
óleo de acontecer. Quando acordarmos, nós simplesmente o faremos. 

 
O que precisamos mesmo é de uma verdadeira liderança inspirada 
e iluminada de novo. 

 
Mobilização: Por que é que é preciso uma guerra mundial para unir todos os 
EUA e para mobilizar as nossas produções para um único objetivo? É preciso 
porque é vida ou morte, e não temos escolha. Quando a verdade for vista, 
veremos que construir um sistema de energia solar também é vida ou morte, 
por isso estaremos motivados para fazê-lo. 
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A verdade é de graça e é a fundação da vida espiritual. Energia solar é de 
graça e é a fundação da vida física. 

 
Imprimir novo dinheiro: Nós o financiamos da mesma maneira que 
financiamos a guerra. O projeto da energia é tão importante e tão valioso que 
iria justificar imprimir novo dinheiro para pagar por ele. Se fizéssemos isso, 
poderíamos começar a construir o projeto imediatamente. 

 
Custaria cerca de três triliões de dólares para converter o nosso país para 
energia solar. Nós receberíamos esse dinheiro de volta em menos de 
quatro anos com o dinheiro que estamos agora a gastar em óleo e o 
dinheiro que estamos a enviar para fora do nosso país. 

 
Quando imprimimos dinheiro, isso apenas dilui e desvaloriza o nosso dinheiro 
um pouco, por isso se o fizermos, todos estarão a pagar pelo novo sistema de 
energia, que é a maneira como deve ser de qualquer jeito. Quando o sistema 
estiver completo, ele será tão valioso que o valor do nosso dinheiro irá subir 
mais do que o suficiente para compensar o dinheiro que imprimimos. 
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Temos que agir como se estivéssemos em guerra agora para prevenir 
que uma guerra verdadeira aconteça. 

 
Os nossos objetivos: Os EUA tem que fazer duas coisas com todo o seu 
esforço. Criar um sistema de energia elétrica de graça e espalhar a 
verdade; nada mais, nada menos. 

 
Infraestruturas: Estamos a propor gastar quase um trilião de dólares para 
reconstruir infraestruturas como pontes velhas e ruas para criar trabalhos e 
estimular a economia. O problema é que pontes e ruas não se pagam por si 
mesmas, e também não podem fazer dinheiro ao contrário da tecnologia solar 
e geotérmica. Primeiro precisamos de gastar os nossos impostos em coisas 
que se paguem por si mesmas e que façam dinheiro. 

 
A solução acima parece ser muito simples para ser verdade, muito boa 
para ser verdade, mas não é; é simples e boa e nós podemos fazê-lo 
agora. Se o fizemos em tempo de guerra, podemos fazê-lo ainda mais 
rápido em tempo de paz; só temos que ter a mesma motivação. 

 
Precisamos de pessoas como o General Grove que executou o Projeto 

Manhattan que desenvolveu a bomba nuclear durante a Segunda Guerra 
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Mundial para em vez disso executar um novo projeto de energia de graça. 
Podemos usar a perícia militar de controlar mão-de-obra humana e de 
organização para colocá-los no comando de todos os novos projetos 
públicos grandes, tais como o de sistema de energia solar. 

 
Todas as guerras que já foram travadas, os rios de sangue que foram 
derramados, foram só para um propósito, e esse é, criar um céu na Terra agora. 
Todos os soldados que já lutaram e morreram em qualquer guerra fizeram-no 
para que pudéssemos chegar onde estamos agora. Tudo o que fizemos, bom 
ou mau, foi apenas para este propósito, quer o soubéssemos conscientemente 
ou não. Se não fizermos o que temos de fazer agora, tudo isso foi para nada. 

 
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 

 
Deixe cada nação saber, quer nos deseje bem ou doença, que pagaremos 
qualquer preço, aguentaremos qualquer fardo, enfrentaremos qualquer 
desafio, suportaremos qualquer amigo, nos oporemos a qualquer 
inimigo, com objetivo de assegurar a sobrevivência e o sucesso da 
liberdade. John F. Kennedy 
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Nós vivemos num mundo perigoso e temos de parar de viver como um 
monte de idiotas apenas para sobreviver como espécies por mais algum 
tempo. Não temos escolha. 

 
Depois que unirmos o mundo, precisamos de investir maior parte do nosso 
dinheiro em ciências práticas e em pesquisa de tecnologias puras para tornar 
a vida mais segura e melhor para todos. Desperdiçar dinheiro em coisas que 
não vão verdadeiramente ajudar-nos vai nos matar. 

 
Como é que as pessoas pensam que podem sobreviver sem enfrentar 
a verdade? 

 
É impossível; é certa destruição e é o desperdício supremo. Mesmo se todos 
acordarmos e começarmos a gastar o nosso dinheiro nas coisas certas, a nossa 
sobrevivência seria conseguida por pouco, mas se não acordarmos, aí é que 
não temos chance alguma. 

 
Se muitas pessoas aprenderem a verdade nos próximos anos, as probabilidades 
são muito boas de que criaremos um céu na Terra. Se maior parte das pessoas 



 

não aprender a verdade, a raça humana será destruída, por isso acho 
que iremos aprender a verdade. 

 
Quando você vive na verdade, você trabalha para o melhor, mas está sempre 
preparado para o pior, pois sabe que irá acontecer. Não importa se é uma 
bomba, um acidente de carro ou velhice que lhe mata; você está igualmente 
morto. Por isso, a única coisa que importa é que vivamos na verdade e na vida 
e que façamos a coisa certa enquanto estamos aqui. 

 
A verdade força as pessoas a olharem para os factos difíceis e força-as 
a fazerem grandes decisões. 

 
Regras da besta: Os animais governaram este mundo por setecentos milhões 
de anos. Nós agora temos uma pequena oportunidade de mudar isso para 
sempre. Demorámos cerca de setecentos milhões de anos para estarmos nesta 
posição, logo, se não tomarmos vantagem disso, seria o maior erro que 
poderíamos cometer. 

 
Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro; a 

verdadeira tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Platão 

 
Zona de Conforto: As pessoas só querem ler coisas que lhes entretenham, 
coisas que lhes façam sentir bem, que reassegurem que tudo está bem. 
Ninguém quer fazer ou enfrentar algo desconfortável. Este livro não é esse tipo 
de livro. Este livro é sobre a verdade, a verdade inteira, pois é a nossa única 
esperança. Este livro só é assustador e desconfortável até que você veja a 
verdade primordial, aí você vai amar o que ele diz. 

 
Alimento de espírito: Maior parte dos livros só alimentam a mente; é isso 
que os torna popular. Livros que têm intenção de alimentar o espírito, como 
este, também têm de alimentar a mente só para serem lidos, mas nunca serão 
tão desfrutável de ler como um livro que apenas tenta agradar a mente. 

 

Não é o sabor da medicina que importa; é o que ela faz que importa. 

 
Pode obter paz e amor em si mesmo simplesmente ao aprender a verdade e a 
vida. Não tem de estar envolvido em assuntos mundiais para fazê-lo. É o 
primeiro passo, mas depois que o faz, você naturalmente começa a ajudar o 
maior número de almas possível. 
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Tem de fazer algo com o seu tempo na Terra, e um ser espiritual passa o seu 
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tempo a ajudar os outros. É o que nos apetece fazer. 

 
O propósito da vida humana é servir e mostrar compaixão e a vontade de 
ajudar os outros. Albert Schweitzer 

 
Grandes mudanças: Nesta altura da história, nós temos que fazer grandes 
mudanças, ou as pequenas mudanças que fizermos não importarão. Se não 
fizermos, vamos morrer, e essa é a maior mudança que existe, por isso não 
temos escolha se não fazer as mudanças. 

 
Grande imagem: Um ser espiritual vive no presente e sempre vê a grande 
imagem. Por grande imagem, me refiro a ver o nosso verdadeiro passado 
e futuro, ver além da morte. Ver além desta vida. 

 

A única segurança na vida é saber a verdade primordial. 

 
A coisa certa: Um ser espiritual sempre sabe o que a coisa certa é, pois eles 
não são iludidos pelas paixões irracionais e mentiras da mente. 

 
O super-homem, que organizou o caos das suas paixões, que deu estilo 
ao seu carácter e que se tornou criativo, consciente dos terrores da vida, 
este afirma a vida sem ressentimento. Friedrich Nietzsche 

 
O objetivo: É nos transformarmos em seres espirituais e em seguida criar um 
céu na Terra. Tudo começará com a verdade primordial definida e espalhada. 
Tudo o resto acontecerá como resultado, por isso comece a viver na 
verdade agora. 

 
Ter tudo: Os EUA agora é o país mais materialista e menos espiritual no 
mundo. Quando os estado-unidenses aprenderem a verdade primordial, eles 
se tornarão o país mais espiritual quase do dia para a noite. Nós teremos tudo, 
materialmente e espiritualmente, e estaremos numa posição de providenciar 
tudo para o resto do mundo, e o faremos. 

 
Apenas a verdade e a vida pode salvar a humanidade e criar um céu 
na Terra. Se não nós, então quem? Se não agora, então quando? 
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The Beatles (59-68) 
 

Profetas: A maior parte 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. 

 
Viver é fácil com os olhos fechados, entendendo mal tudo o que vê. 
Strawberry Fields Forever 

 

The Beatles 

 
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. 

 
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. Num cinzento e gelado dia de Inverno, o vento a passar pelo 
meu cabelo, eu ouvi: "Existe alguma coisa que queiras? Há algo que possa 
fazer? Basta ligar para mim, e eu vou enviá-lo 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. Era um desses raros momentos de que nunca se esquece e que 
mudam a sua vida. O assassinato de Kennedy foi um desses. 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 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 
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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 outras canções. 

 
Antes dos Beatles, nós parecíamos todos com James Dean e tentávamos ser 
fixes/legais. Depois que os Beatles apareceram, em torno do lançamento de 
Alma de Borracha (Rubber Soul) ou Revolver, nós parámos de usar sapatos e 
começámos a deixar o nosso cabelo 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 especial e mágico; era impossível. 
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Força da Natureza: Eu 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 nós fomos simplesmente 
levados por ela. 

 
Eles nos mostraram que com amor suficiente você pode fazer 
quase qualquer coisa. 

 
Era uma época ótima para se ser adolescente. Parecia que eles vinham com 
uma música nova a cada semana que era melhor e completamente diferente 
do que a anterior. Isto 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. Punha magia verdadeira no ar. 

 
Foram tempos muito mágicos. Isso durou por sete anos e me levou dos onze 
anos para os dezanove. Os Beatles eram a trilha sonora para toda a minha 
vida adolescente. Eu estava abençoado. 

 
Eu era fixe/legal demais para os Beatles depois dos primeiros anos e estava 
mais na onda dos Cream, Kinks, The Animals, The Beach Boys, Moody 
Blues, Grand Funk, Humble Pie, Motown, The Stones, The Doors, Hendrix e 
outras bandas que eram mais fixes/legais. 

 
No entanto, eu sempre soube que os Beatles estavam lá a serem perfeitos, 

melhores e a serem mais do que o 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 maior parte das pessoas que está na música sabe que os anos 60 
foi 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; mas naquele 
tempo ser o maior significava algo. Ser ótimo era a norma; 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 verdadeira magia. 

 
É um sinal: A natureza os separou por uma razão. É para que não pensemos 
que eles foram apenas outra grande banda, para que olhemos e ouçamos um 
pouco melhor. 

 
Havia um fator X nos Beatles, e todos sabiam isso 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 nos fizeram parecer 
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ótimos; eles nos deram verdadeira força. 

 
Eu os tomei por garantido como a maior parte das pessoas e não soube como 
eles eram especiais até anos depois de terem desaparecido. Eu sempre 
pensava que outra banda eventualmente surgiria e seria tão boa como eles. 
Ninguém foi, e agora sei por quê. 

 
Eles não eram apenas músicos; eles eram profetas. Nós não precisamos de 
uma nova banda; nós ainda os temos. Ainda temos as suas músicas; só 
precisamos de ouvi-las verdadeiramente. 
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Evento espiritual: A música dos Beatles foi o que estava por detrás e que 
alimentou o último grande evento espiritual. Foi chamado de o movimento de 
paz e amor. Eles lhe deram legitimidade e deram aquela grande vibração 
dos Beatles de "nós podemos fazer qualquer coisa de modo divertido." 

 
Eles puseram o evento a mexer com álbuns como Magical Mystery Tour (Tour 
Misterioso e Mágico) Sgt. Pepper's e o finalizaram 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. 

 
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. 

 
Maior parte das pessoas sentiu que se os Beatles não podiam fazê-lo 
acontecer, nada podia. 

 
Mensagens escondidas: Para ouvir as mensagens escondidas na música dos 
Beatles, 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 de as 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, pois você realmente não ouviu; ninguém a ouviu, nem 
mesmo eles. 
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Algumas das canções deles estavam obviamente a serem cantadas 
diretamente para o ouvinte, e outras são apenas canções de amor para uma 
menina, mas maior parte delas são ambos. Elas estão a ser cantadas para uma 
menina e para si, mesmo que não seja 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. Outras bandas estão só 
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; eles eram profetas. 

 
Cadeado do Tempo: A maior parte das suas canções iniciais aparentam ser 
apenas canções de amor tolas. É isso que permitiu ter uma comunicação 
espiritual com maior parte das pessoas. Eles suavizaram a verdade, eles 
esconderam-na como uma canção de amor e a enviaram para procuradores 
da verdade fora do radar. Funcionou se as entendermos agora. Elas foram na 
verdade criadas para agora. 

 
O sinal: Existe um sinal nas suas músicas que nos permite saber quais músicas 
não são apenas canções para uma menina. O sinal é a palavra "friend" (amigo) 
que não é a maneira que abordaria uma menina se lhe estivesse a cantar 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." ("Though I may lose a 
friend, in the end you will know I was the one.”) 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." ("Life is very short and there's no time for 

fussing and fighting my friend.”) 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." ( “I will buy you a diamond ring my friend, if it makes you feel 
alright.”) A canção "Vou te apanhar" ("I'll Get You"), "Então, eu te digo meu 
amigo, eu vou te apanhar no final." Eles vão nos apanhar agora. 
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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. Vê a diferença que faz? 

 

Eles na verdade dizem que "mudarão a sua mente" e "te fazer minha" ao 
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mesmo tempo. (change your mind / make you mine) 

 
Palavras com dois significados: Menina, dela, bebé, querida, ela, amor, etc. = 
receptor. O receptor é feminino, do mesmo modo que biologicamente as fêmeas 
recebem a semente da vida dos machos. Quem estiver a ouvir a música é o 
receptor, pois 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 do 
mesmo modo que os livros religiosos usam. Os dois significados da palavra 
"amor" são amor divino, que significa, Deus, O Presente, consciência total, etc. 
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. 

 
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 músicas. 
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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 porta para um tour 
mágico e misterioso, um bilhete para o parque. 

 
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" (I want to be your 
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man), 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" (I 
want to hold your hand), 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. 

 
Clique para ouvir "Everybody's Got Something to Hide Except Me and My 

Monkey" no The White Album e verá o que quero dizer pelas palavras "venha". 
 

Algumas das suas letras são literais e algumas têm significados ocultos 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), 

 
Eles não escreveram as canções com essas intenções. Os Beatles dizem 
que estavam apenas a escrever canções de amor para uma menina; pelo menos 
foi essa a história de disfarce. 

 
Eu acredito que eles não sabiam o conteúdo espiritual das suas canções 
depois de terem sido escritas; elas vieram do ar como eles dizem. Elas vieram 
do inconsciente coletivo ou Espírito Santo se preferir, não das suas próprias 
mentes. 

 
É assim que o Espírito Santo/inconsciente coletivo comunica. Normalmente não 
sabe no início, mas sabe antes das outras pessoas, mas nem sempre. 

 
Exemplo: Paul diz que a canção "Martha My Dear" (Martha minha querida) foi 
escrito 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. 

 
Pode não ter sido intencionado, mas obviamente existem outros 
significados nessas e na maior parte das suas músicas. 
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Eles não sabiam a verdade: É verdade que eles não sabiam o significado 
das suas músicas; ninguém podia saber até agora, nem mesmo eles. 

 
As suas primeiras músicas são mais diretas e vêm diretamente do coração 
(sem mente); eles ficam mais cerebrais nas suas últimas músicas. Tente ouvir- 
lhes por esta 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-as até as suas primeiras canções. 
Ouvir as suas músicas ao contrário mostra-lhe mesmo o que eles estão a dizer, 
mas não ouvir uma única música ao contrário. 

 
Maior parte 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 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, pois 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 ela 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 
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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 músicas nas poucas semanas que 
ficaram na Índia; quem mais poderia 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 coisas estranhas e diferentes. 
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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 dia só. Maior parte das pessoas tem que trabalhar numa música por 
muito tempo antes que acertem tudo, e raramente é um sucesso. Os Beatles 
faziam isso o tempo todo. 

 
A canção Instant Karma diz maior parte do que este livro diz em uma 
só canção. 

 

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 

 
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 músicas e os álbuns 
pareciam crescer por si mesmos. 

 
Não estou a tentar dizer que eles não trabalhavam tão duro quanto outro artista 
qualquer. Eles trabalhavam, mas 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 uns com os outros foi piorando, as suas músicas foram 

melhorando. Depois dos Beatles se separarem, dois deles trouxeram as suas 

esposas (não músicas) para as suas novas bandas. Quem mais podia 
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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. 

 
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. 

 
Você não entenderá tudo da primeira vez, por isso nem tente pensar nisso. 
Entenderá um pouco mais cada vez que ouvir. Apenas se lembre que eles 
estão a falar para si quando estiver a ouvi-los. 

 
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 você está a lê-lo. 

 
O sucesso incrível deles é o sinal mais óbvio do quão diferente eles eram. 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 perto do 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. 

 
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 
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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. 

 
Você não estaria a descobrir a verdade agora se ela não estivesse na 
Internet de graça. 
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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; porque 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 nas nossas vidas. A palavra "maçã" significa "mal" (evil) em 
Latim, e "evil" (mal) é "live" (viver) ao contrário. 

 
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 a 
cantaram 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. 

 
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 gosto da música que apareceu antes dos Beatles terem aparecido, pois 
era um mundo mais simples e as suas músicas refletiam isso. 

 
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 
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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 
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 
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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 simplesmente mais uma coisa que torna a minha religião 
mais desfrutável que outras. 

 
A minha religião é o presente e tudo nele. 

 
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 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 
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pode fazer amor. Você só o pode deixar entrar e refleti-lo de volta. Quanto mais 
amor você recebe, mais amor você faz ou reflete para as pessoas. Lembre-se, 
tudo está ao contrário. 

 
Eu ouvi as verdadeiras últimas palavras de uma música 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. 

 
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 que não goste 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-os para aprender a verdade e estará a ouvi-los pela primeira vez. 

 
Rock and roll: Todo o rock and roll é feito por jovens para jovens. O que as 
crianças de hoje têm que perceber é que eles não estarão a ouvir música para 
pessoas idosas, a música dos seus pais. Eles estarão a ouvir músicas feitas 
por crianças 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 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. 
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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. 

 
Não é coincidência que muitas estações de rádios têm um programa chamado 
de pequeno-almoço / café da manhã com os Beatles em manhãs de 
Domingo. Subconscientemente, a maior parte das pessoas sabe que existe algo 
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espiritual sobre eles. John e George podem ter morrido fisicamente, mas ainda 
estão connosco no espírito, na verdade e nas músicas. Acordemos antes que 
os últimos dois membros morram. 

 
O mínimo que podemos fazer é mostrar a Paul e Ringo que o que eles 
fizeram funcionou. 

 
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 agora. Não é apenas a 
música dos Beatles; isso inclui maior parte das grandes músicas. 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 de 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 marcharem para a batalha, mas 
Beethoven escreveu para o exato oposto disso. 

 
A maior parte 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. Depois que 
acordar e ouvir a música, estará estupefacto com o facto de como ela se 
encaixa perfeitamente nessa conquista. Como as canções dos Beatles, você 
estará a ouvi-la pela primeira vez. Pode encontrar muitas versões no Youtube. 

 
Ouvir as canções dos Beatles é uma boa maneira de partilhar o presente e a 
verdade primordial, pois todos podem se relacionar com ela no seu próprios 
nível. 

 
Veja o filme Yellow Submarine com os seus filhos e diga-lhes quem eles 
verdadeiramente foram. Não minta para eles sobre o Pai Natal / Papai 
Noel; diga-lhes a verdade sobre os Beatles. A verdadeira história deles é 
mais grandiosa do que qualquer mito. 

 
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 

 

Tudo o que você precisa é de amor. Na verdade, tudo o que precisa é da 
verdade. Precisa da verdade primeiro. Amor verdadeiro só vem depois 
que saiba 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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A Natureza do Nada (69-72) 
 

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 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 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. 
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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. 

 
Isto lhe dá uma verdadeira ideia de quanto espaço vazio existe no nosso 
universo. 
Maior parte de tudo é nada. 

 
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. 

 

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. Supostamente, espaço 
vazio tem forma e é a forma do espaço vazio que cria a gravidade que controla e 
cria todo o universo. Ela segura os planetas em órbita, faz o sol e outras estrelas 
brilharem, e é espaço vazio, nada. 

 
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. 

 
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 
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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. 
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Existem algumas coisas que são além da mente, literalmente. Você 
só pode sabe-las, ou neste caso sê-las, quando a mente está aberta. 

 
Não pode experienciar nada: Você não olha para dentro de si para encontrar- 
se a si mesmo como algumas religiões orientais dizem; não existe nada lá. 
Você não pode ver ou experienciar nada; é impossível. Você pode ser como 
nada, mas não experienciar nada. Não existe nada para experienciar. 

 

O que faz a experiência não pode ser experienciado. 

 
Perspectiva espiritual: Você não olha para dentro; faz o oposto e olha para 
fora através dos seus sentidos. Quando experiencia tudo, experiencia nada ao 
mesmo tempo. Tem que ser nada para experienciar tudo. Se for alguma coisa, 
não existe espaço para tudo. É a perspectiva espiritual. Está a olhar para fora 
através do nada para 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). 

 
O observador/testemunha: A perspectiva de um ser espiritual é como se 
estivesse sentado numa sala de cinema a ver a vida. Se a sala não estivesse 
escura, não podia ver o filme. A sua alma, ou espírito, está num vazio 
silencioso e escuro que está aberto à vida. Você é o vazio e tudo nele, nada e 
tudo ao mesmo tempo. 

 
As pessoas, a humanidade, 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. Se estiver completamente aberto, a 
vida preenche o vazio completamente. Toda a vida vem a si; é lhe dada pela 
vida. Você é apenas um receptor. 

 
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. 
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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 adicioná-lo à equação. O campo que chamamos de nada. 
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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 nada e a tudo 
representados pelo novo símbolo. Essa é a equação do campo unificado. 
Também vai da outra maneira, 0 = 2. 

 
Tudo deve ser feito tão simples quanto possível; mas não mais 
simples. Albert Einstein 

 
Só pode entender o universo se o vir pela perspectiva da vida. Ele nunca 
será entendido pela perspectiva 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. 

 
O espírito é mais como escuridão do que luz. 

 
As pessoas pensam que o espírito é como 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 porque 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. 

 
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 



GlobalTruthProject.com  

nada. A mente, como a luz, é uma forma de energia, e a mente cria o mal nas 
nossas vidas, por isso a luz não deveria ser associada com o 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. 

 
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. 

 
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; já está em todo o 
lado e é a maior parte de tudo. Por isso, o espírito pode ser visto como o poder 
definitivo; simplesmente pelo que é. Ele já está automaticamente em todo o 
lugar onde a energia não está. 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 realmente realizado. Estará muito mais consciente do que 
pessoas que não saibam a verdade, mas não será capaz de estar 
completamente aberto, completamente realizado ao redor de mentes ativas. 

 
É chato, mas é a maneira que será até que todos saibam a verdade. É por isso 
que precisa de aprender a experienciar vida verdadeira sozinho primeiro. Só 
tem que começar a se afastar da mente, o 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. 

 
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. 
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 
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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. 

 
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 inteiramente evoluída 
no universo 

 
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. 
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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 vá se 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. 

 
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 o homem 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 e sim 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. Estamos a começar de ser capazes de ver a diferença entre a criação 
da mente animal e da criação da mente de Deus. Estamos também a começar a 
ver de 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. 

 

DEUS = AQUILO QUE É = VIDA = O PRESENTE 
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Viver e Morrer (73-76) 
 

A vida é o que lhe acontece enquanto está ocupado a fazer outros planos. 
John Lennon 

 
Planejar para o futuro: Quando maior parte das pessoas são jovens adultos, 
elas esforçam-se muito para prepararem-se para o futuro. O problema é que, o 
futuro nunca realmente chega. Depois da média idade, elas podem ou não ter 
dinheiro, mas já não têm a juventude e a ilusão de um futuro de sonhos. As 
pessoas começam a perceber que os seus sonhos não vão se tornar realidade, 
ou elas conseguiram mesmo o que planejaram fazer, mas não era o que elas 
pensaram e esperaram que fosse; não lhes satisfez por muito tempo. Elas 
começam-se a recordar dos bons e velhos tempos que não eram assim tão 
bons. As pessoas vão de fantasiar sobre o futuro para fantasiar sobre o 
passado. Elas perdem todo o presente. As pessoas vivem as suas vidas inteiras 
sem sequer viverem. Os seus amigos começam a morrer e a sua saúde começa 
a desaparecer. Elas começam a ver que estão a dirigir-se para doença, velhice e 
morte. 

 
Elas começam a perceber que a vida delas passou diante dos seus olhos e que 
estão a ir para o abismo sem noção alguma. Depois elas dizem para os seus 
filhos fazerem o mesmo que elas próprias foram ensinadas para fazer, pois não 
sabem o que mais lhes dizer. Por isso vai sendo passado adiante de uma 
geração à outra, os pecados do pai passados abaixo, os cegos a conduzirem 
os cegos como a Bíblia diz. É trágico e já não é mais necessário. 

 
Flor da vida: Nós podemos viver uma média de oitenta anos, mas a nossa flor 
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da vida é consideravelmente mais curta. Para a maior parte dos homens é 
cerca de dez anos, para a maior parte das mulheres é apenas cinco anos, pois 
a juventude e a beleza física importam demasiado. Todo este esforço é para se 
prepararem para um futuro que está preso entre a juventude e a velhice. 

 
Esses poucos anos nem são tão bons assim, mesmo para as pessoas que são 
sortudas o suficiente de realizarem os seus planos; mesmo o Um em um milhão 
que realiza os seus sonhos de infância está desiludido. De que vale a pena? 
Mesmo aqueles poucos que vêem os seus grandes sonhos se tornarem 
realidade, aqueles que ficam famosos nos desportos/esportes ou no show 
business estão desiludidos, e só dura alguns poucos anos. As pessoas precisam 
de ver a grande imagem, a sua vida imortal. 

 
Um ser espiritual está na flor da vida o tempo todo. 

 
Não estou a dizer que as pessoas não se devem preparar para o futuro. Você 
tem que fazer algo com a sua vida, e ter uma educação que ajudará os outros e 
que ajudará a si mesmo é a coisa a fazer. Trabalhar para ajudar os outros e a si 
mesmo também é a maneira certa de passar o seu tempo. Estou a dizer que 
pode fazer todas essas coisas e cuidar de si mesmo espiritualmente ao mesmo 
tempo. Dinheiro e sucesso vão e vêm, independentemente do que faça, mas a 
vida está sempre consigo, por isso ela é o que mais importa. 

 
Se cuidar do presente (viver no presente), o futuro cuidará de si mesmo, como o 
ditado diz. Dê sempre prioridade ao presente sobre o futuro ou passado e 
estará no caminho certo. Viver no presente não significa que não saiba o 
passado e o futuro. Você tem que saber o verdadeiro passado e verdadeiro 
futuro para poder saber a verdade e viver no presente. 

 
Viva todos os momentos como se fosse a sua última dança na 
terra. Carlos Castaneda 
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Apesar de as pessoas estarem sempre a pensar sobre o passado e o futuro, 
elas não os vêem verdadeiramente. A mente impede as pessoas de verem o 
presente e também impede-as de verem o verdadeiro passado e futuro. 

 
Ninguém realmente olha além dos cem anos. O que acontece depois? 

 
Muitas pessoas não pensam além dos próximos cinquenta ou sessenta anos, 

pois elas pensam que é muito tempo ou que não existe esperança; morto 

significa morto, ou elas acreditam num mito. Elas não podiam estar mais 
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erradas. 

 
Quando você sabe que vai morrer e que a vida é curta, não devia preparar- 
se para a morte? Você precisa de um plano de longo prazo, um que vá 
além desta vida e morte. 

 
Alguém uma vez disse "as pessoas vivem num desespero silencioso." A verdade 

é que elas vivem na ignorância. As pessoas estão tão ocupadas a jogarem jogos 
da mente que nunca vêem ou imaginam que realmente existe outro caminho, 
um caminho para um lugar que é melhor que qualquer sonho que já tenha tido. 

 
Ignorância não é felicidade. É a causa de toda a miséria. 

 
Nós temos que saber a verdade para andar no caminho. A verdade é o caminho. 
Você tem que ver o caminho, todo ele, antes que possa realmente ir onde quer 
ir. Quase todos estão perdidos. Maior parte das pessoas apenas não sabe isso, 
o que as torna ainda mais perdidas. 

 
A definição de estar perdido é não saber onde está e para onde está a ir. Isso 
faz de quase todos perdidos. Apenas a verdade e a vida lhe podem mostrar o 
caminho, pois eles são o caminho. 

 
A coisa mais triste é ver alguém morrer sem ter vivido. 

 
Mente e morre: As pessoas vivem as suas vidas a viver uma mentira e depois 
morrem numa mentira. 

 
É interessante que a palavra "lie" (mentir) e "die" (morrer) são quase a 
mesma coisa. 

 

74 
 

Qualquer pessoa que disser que não se importa com a morte está a 
mentir. Ninguém pode não se importar com ela, mas isso não faz as 
pessoas se sentirem bem, por isso ninguém pode ser honesto sobre ela. 

 
O problema é que, isso diz às pessoas que está bem ser desonesto mesmo 
quando estiver prestes a morrer, o que não é. Pouco antes de morrer é o tempo 
de ser mais honesto. Se não, você enviará a mensagem errada para as 
pessoas com que se importa. 

 
A razão pelo qual a coisa mais triste de se ver é alguém morrer sem ter 

aprendido a verdade é porque agora é desnecessário. A verdade pode ser 
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sabida, e as pessoas a sabem subconscientemente. Está bem ali, mas elas não 
se conseguem conectar a ela. 

 
Se você não sabe a verdade, a pior coisa que pode fazer é enganar-se a 
si mesmo e aos outros, pois retira qualquer chance de você aprender a 
verdade. 

 
Mesmo quando você sabe a verdade, não existe muito com que se sentir bem. 
Você pode se sentir bem sabendo que é uma das primeiras pessoas na terra a 
morrer cientes da verdade, e pode estar ansioso de renascer num lugar 
melhor, mas é só isso. 

 
Se estiver com grandes dores e se tiver uma doença degenerativa terminal, 
sem qualquer esperança, você pode dar boas-vindas à morte, mas isso apenas 
significa que a sua doença é pior que a morte. Isso não faz da morte ok; a morte 
é uma porcaria em muitos níveis. 

 
A morte é uma porcaria: A sua morte lhe força a abandonar tudo o que você já 

conheceu. Você está a abandonar toda a gente que você ama e isso nunca é ok. 

 
Mesmo que pense que a morte não é assim tão má, isso faz os seus entes 
queridos se sentirem tristes quando morrer; não existe nada de ok sobre isso. 
Não importa de que maneira olhe, ela é uma porcaria. Qualquer um que diga 
que não se importa com ela não pensou sério sobre o assunto, são estúpidos, 
ou estão a mentir para si mesmos e para todos os outros. A morte é uma 
porcaria, ponto final. 

 
Se você aprender a verdade e a vida, você pode morrer sabendo que fez o 
melhor que é possível para um ser humano. Tendo aprendido a verdade e a 
vida, você renascerá num novo mundo onde a morte nunca será tão má como 
nesta dimensão. É muito melhor que morrer na ignorância ou viver uma mentira. 
Saberá que a morte é necessária e o que acontecerá depois, mas a morte 
sempre será trágica em muitas maneiras e nunca é ok. 
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A vida física é curta: Se as pessoas percebessem como a vida física delas 

passará rápido, elas estariam muito mais preocupadas em aprender a verdade 

primordial enquanto têm a chance. A verdade é que, estamos todos a morrer. 

 
Apenas pergunte a uma pessoa idosa se a vida é longa ou curta, pergunte- 
lhes se a vida deles passou muito rápido. 
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Todos nós vivemos em uma casa em chamas, sem bombeiros para 
chamar, sem saída por onde fugir, apenas uma janela no andar de 
cima para olhar enquanto o fogo queima a casa connosco presos, 
trancados nela. Tennessee Williams 

 

Enquanto adiamos a vida acelera. Seneca 

 
Fim do mundo: As pessoas estão sempre a falar e a se preocuparem com a 
destruição do mundo. Nós estamos a destruir o ambiente, vamos usar armas 
de destruição maciça. Existem pragas e pandemias, asteroides do espaço e 
profecia religiosa, etc. Estamos tão preocupados com o mundo que estamos a 
esquecer-nos do facto de que o mundo vai acabar para nós em breve, 
independentemente do que acontecer ou do que façamos. 

 
O certo prospecto da morte deve adoçar cada vida com uma preciosa 
e perfumada gota de leveza. Friedrich Nietzsche 

 
Nascer é como ser atirado de um avião sem um paraquedas. É apenas 
uma questão de tempo até que você caia e perca tudo. 

 
Lembre-se, a morte não pode ser evitada por muito tempo, mesmo se tiver 
cuidado. Você tem que estar o mais preparado que pode 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 vai acontecer a si e a toda a gente. É verdade, e 
encarar a verdade dela é a única maneira de ultrapassá-la. 

 
Na verdade, você nunca morre a partir da sua perspectiva. O oposto 
acontece. Todos morrem / desaparecem. 

 
Espero que lhe tenha assustado. 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. 

 
Não tome este mundo por garantido; ele pode desaparecer de si a 
qualquer minuto, você pode desaparecer a qualquer minuto. 

 
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 engasgar. Cada vez que entrar num 



GlobalTruthProject.com  

carro, outro motorista o pode matar, por isso não fique surpreso quando a 
morte chegar a si. Você pode morrer hoje; milhares de pessoas vão. 

 
A morte é a coisa mais certa na vida e a maior parte das pessoas não 
está preparada para ela. 
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A Busca e o Saber (77-80) 
 

Existem muitos filmes famosos sobre a magia não vista por detrás 
das nossas vidas. 

 
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. O Matrix é sobre a verdade oculta. The Fountain Head é sobre 
viver na verdade, não importando o preço. 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 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. 

 
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, ou o equilíbrio, controla 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 o 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 
que nos realmente impressiona não é se eles ganham ou sobrevivem, mas sim 
que eles estão prontos para morrer e perder, mas não têm que no filme. 
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A principal razão pela origem dos mitos é que a verdade não parecia 
ser muito boa até agora. 

 
É por isso que temos filmes que lhe mostram um mundo onde tudo acaba 
bem e em que as pessoas vivem felizes para sempre. A coisa fantástica é 
que as pessoas podem viver felizes para sempre se aprenderem a 
verdade da vida. 

 
A vida parecia má: No mundo real, o mundo da verdade que pode verificar, 
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 
do que como a verdadeira verdade se parecia. As pessoas preferiam tentar 
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 falante (acreditar em mitos religiosos). 

 
A coisa mais maravilhosa é que a verdade é na verdade a melhor coisa 
de sempre. 

 
Tempo para a verdade: Nós agora sabemos a verdade e não é horrível da 
maneira que as pessoas pensavam. 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. 

 
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. 
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A verdadeira verdade: A diferença é tão grande quanto a vida real e a vida 
imaginária. Você realmente vai morrer, por isso se você vai realmente 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 

 
A verdade ainda é a verdade depois do filme ter acabado. Um filme pode 
deixá-lo escapar por umas poucas horas, mas depois ela retorna. 
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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. Uma história 
é como o 4 em 2 + 2 = 4. Todas as outras histórias são como todos os outros 
diferentes resultados. 

 
Existem milhões de histórias diferentes, mas depois existe a verdade 
que você pode verificar. 

 
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-terrestres! Envenenadores 
eles são, quer eles o saibam ou não. Friedrich Nietzsche 

 
Saber a verdade é a melhor coisa. Saber que você não sabe é a segunda 
melhor. Fingir que sabe quando você não sabe é uma doença. Lao Tzu 

 
Tudo o que você tem que fazer é ser honesto para aprender a verdade 
e viver a vida verdadeira, nada mais, nada menos. 

 
Eu gosto de uma boa história o 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. 

 
Quando toda a evidência diz que é verdade e nenhuma diz que é falsa, 
é verdade. 

 
Admitir uma crença só porque é costume-, mas isso significa ser 
desonesto, covarde, preguiçoso! -E assim poderiam a covardia, 
desonestidade e preguiça serem os pré-requisitos da 
moralidade? Friedrich Nietzsche 

 
É um novo dia: Agora que você pode saber a verdade, você tem que a 
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reconhecer e mudar-se de acordo, ou estará perdido. 

 
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 

 
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. 

 
O mais incompreensível do mundo é que ele seja 
compreensível. Albert Einstein 

 
Alegria no olhar e compreender é o mais belo presente da 
natureza. Albert Einstein 
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Imaginação: 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 existe exceto 
nas suas cabeças, nas suas imaginações. É uma receita certa para a morte 
física e espiritual. 

 
Não há no mundo amor e bondade bastantes para que ainda possamos 
dá-los a seres imaginários. Friedrich Nietzsche 

 
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 

 
Nenhum problema pode ser resolvido a partir do mesmo nível 
de consciência que o criou. Albert Einstein 

 
"Arrepender" significa mudar a sua mente. Mudar a sua mente significa mudar 

da mente que controla o seu espírito para uma mente que sirva o seu espírito. 

 

Devemos exigir uma maneira substancialmente nova de pensar 
se a humanidade quiser sobreviver. Albert Einstein 

 
Quanto mais inacreditável algo é, mais fanáticos os seguidores serão. Não faz 
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sentido, mas é parte da natureza humana. 
 

Ilusões/Mentiras matam; apenas a verdade salva. 

 
As ilusões matam, pois enterram o espírito em ilusões. Apenas a verdade 
pode nos salvar e quase ninguém sabe o que ela é. A maioria nem quer saber. 

 
A única razão pelo qual as pessoas querem escapar da realidade é 
porque elas não sabem o que a realidade realmente é; elas não sabem 
que a verdade é melhor que qualquer mito. 

 
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 o quão perigoso é viver cego. Nós 
estamos cegos pelos nossos egos. Os cegos estão a conduzir os cegos. No 
passado, as ilusões e falta de compreensão causaram a maior parte dos nossos 
conflitos, mas nós não éramos poderosos o suficiente para destruir a nós 
próprios completamente. Nós somos agora. 

 
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. 

 
A mente não teve que trabalhar muito para enganar as pessoas; elas acreditarão 
no que qualquer pessoa disser, independentemente do quão absurdo for. 
Quanto mais absurdo, mais elas acreditarão. O problema é que a verdade é 
muito normal para maior parte das chamadas pessoas normais acreditarem. 

 
O público acreditará em qualquer coisa, desde que não seja fundado 
na verdade. Edith Sitwell 

 
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. 
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A verdade pode lhe libertar, mas primeiro, vai irritá-lo. 
Gloria Steinem 

 
Aqueles que podem aceitar a verdade quando a ouvem e a vêem serão 
salvos; aqueles que não vão ou que só querem ficar na sua aconchegante 
zona de conforto estarão perdidos. Isso é justo. 

Gandhi disse, "Se você é a minoria de um, a verdade ainda é a verdade." 

Profetas são professores, não líderes. 

Os verdadeiros profetas libertam-lhe de líderes. 

 
Líderes/seguidores: A verdade não precisa de líderes, apenas professores. É 
importante deixar personalidades de fora. Os seguidores ficam dependentes dos 
líderes espirituais, os líderes ficam dependentes dos seguidores, e a verdade é 
perdida. A verdade é que as pessoas precisam de conduzir a si mesmas. Tudo o 
que a verdade precisa é da Internet e de trabalho para espalhá-la. 

 
Você precisa de ter toda a ajuda que conseguir arranjar e ajudar tanto 
o quanto conseguir. 

 
Nos tempos em que estamos, a verdade não está dependente de um só líder. 
No passado, um criminoso podia matar um profeta e impedir a verdade de 
ser espalhada, mas não agora. 

 
Este livro é apenas uma faísca que fará com que as pessoas comecem a 
falar sobre a verdadeira verdade. Eu sou apenas um tipo com um 
fósforo que quer começar um incêndio da verdade. 

 
A única coisa que todos temos em comum é que nós nos pregamos 
truques a fim de nos forçarmos a abandonar a jornada. A contra-medida 
é persistir apesar de todos os obstáculos e decepções. Carlos Castaneda 

 
A melhor coisa depois de saber a verdade primordial é procurá-la. 

 
Uma nova revelação é revelar aos outros uma verdade fundamental que 
nunca fora revelada antes. Este livro está cheio de novas revelações da 
verdade. Eu não sabia de nenhuma das coisas que escrevi neste livro antes de 
elas terem vindo a mim. Eu apenas preenchi os vazios conforme eles foram 
aparecendo. É um presente para mim e agora para si. 
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Por detrás dos teus pensamentos e dos teus sentimentos, meu irmão, há 
um senhor poderoso, um sábio desconhecido: chama-se "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 

 
A chave é não pensar muito. Como John Lennon disse, você precisa de uma 
folha em branco antes que possa por qualquer coisa nova nela. Você tem 
que tirar os morcegos da torre do sino, arranjar espaço para o "papá", e 
arranjar espaço para que algo novo venha a si. 

 

Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio 
e a verdade me é revelada. Albert Einstein 

 
Você tem que ter o desejo de receber a verdade para ela vir, mas pensar 
sobre ela não faz isso acontecer. É quando você para de pensar que ela vem. 

 
Quando uma revelação é verdade, ela faz sentido e se encaixa num padrão, o 
que tem continuidade. Também é verdade para todos, o tempo todo; é assim 
como você sabe que é verdade. 

 
As revelações estão simplesmente a passar por mim e este livro 
para chegarem a si. 

 
Elas são para si o quanto elas foram para mim. Se estiver pronto para recebê- 
las, entenderá o que estou a dizer. Se não, você pensará que sou louco. 

 
É interessante que maior parte da palavra "know" (saber) é "now" (agora). 
As pessoas pensam que a vida é muito complicada. A verdade é que, ela é 
muito simples. 
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Universo equilibrado (81-89) 
 

As pessoas pensam que têm controlo sobre a vida; o oposto é verdade. 

 
Karma: A maior parte das pessoas pensa que o que fizer terá um efeito na sua 

vida futura, mesmo após a morte; 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 
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que você faça. O equilíbrio faz a vida de todos justa, igual e perfeita, mas não é 
influenciado por qualquer ação sua, boa ou má. Você nunca é a vítima de 
ninguém. Tudo o que acontece é a 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 

 
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: A vida lidera e nós seguimos na dança da vida. Em outras 
palavras, o ambiente exterior faz algo e o nosso 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, educação, talento, saúde, 
género, beleza, etnia, etc. 
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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. 

 

É fácil acreditar que está no controlo. Afinal, você faz o que quiser. 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 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 
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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. 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 

 

82 
 

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. 

 

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. 

 
Nós nos colocamos na posição das outras pessoas e fazemos as mesmas 
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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. Um ser espiritual 
simplesmente e naturalmente ajuda os outros. 

 

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. O melhor e o pior 
aconteceram a nós no passado e acontecerão de novo se não sairmos da 
dimensão animal enquanto podemos. 
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A coisa mais importante: O que vai volta e é por isso que temos que sair de 
um mundo onde a dor extrema existe e onde o vilão tem todas as vantagens. 
Nós só o podemos fazer agora, por isso nada é mais importante. 

 
Conhecimento do passado motivará toda a gente a sair da dimensão 
animal. 

 
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. A 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 
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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. 
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A verdade é que, você não ia querer estar no controlo mesmo se tivesse a 

opção. Quando você aprender a verdade primordial, você 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. 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 de 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. 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. 

 
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 podia 
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. 
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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. 

 
Ser ou não ser: Eis a questão. Você tem a escolha agora mesmo e em todo o 
momento da vida, e essa é de viver ou não viver, viver no presente ou não 
viver no presente, ser completamente vivo ou não ser completamente vivo. 

 
A única escolha que importa: Não importa se você tem livre arbítrio 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 escolha agora e é a única escolha 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. 

 
É verdade que não está no controlo, mas este livro mudou o ambiente que 
lhe controla e lhe deu novas opções, a opção de ir para o céu. O seu 
ambiente controla-lhe. Ele faz algo e a sua mente reage. O conhecimento 
neste livro mudará a sua mente, o seu ambiente interior e lhe guiará para a 
verdade e a vida. Lembre-se, eu não escrevi este livro; ele veio para mim do 
espírito e me salvou também. Agora ele foi dado a si. 

 
Mente/cérebro: Novo conhecimento na verdade muda-o fisicamente. 
As memórias e outros aspectos da sua mente são criadas e guardadas 
bioquimicamente 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 
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mudar fisicamente enquanto você está a ler isto. 

 
Conhecimento pode mudá-lo fisicamente para uma nova espécie, uma 
nova forma de vida. 

 
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. 

 
Esperançosamente, eu repeti as coisas o suficiente para mudá-lo o suficiente. 

 
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 

 
O ambiente controla-lhe, mas o seu ambiente agora mudou. 

 
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 que morram. 

 
Isto são más notícias para aqueles que estão no topo nesta vida e ótimas para 
aqueles que estão em baixo, mas a verdade é que, não é bom para ninguém. 

 

Ir num círculo interminável não é bom para ninguém. 
 

86 



GlobalTruthProject.com  

Muitas pessoas poderosas e bem-sucedidas vivem a pensar que elas têm o 
que têm porque são melhores do que pessoas não bem-sucedidas 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 a vida lhes deu. 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. 

 
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 é o que lhe dá a habilidade de viver sem a mente. 

 
Alegria no olhar e compreender é o mais belo presente da 
natureza. Albert Einstein 

 

O extremo: Você já não tem de se perguntar por que algumas pessoas nascem 
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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. 

 

Super-homem: Às vezes uma vida de grandes altos e baixos acontece numa 
vida só. Não existe lugar mais claro para ver isto do que na vida de Cristopher 
Reeve. Ele ficou rico e famoso ao atuar como o Super-homem. Ele foi disso para 
um tetraplégico que nem conseguia respirar por conta própria. Coisas muito 
boas e muito más podem acontecer muito rápido. A força do equilíbrio pode 
mudar tudo num batimento cardíaco. 
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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. 

 
Ganhar só dura por um momento no tempo. A verdade e a vida é 
para sempre. 

 
Apenas acontece a outra pessoa: As pessoas realmente acreditam nisto e é 
uma enganação criada pela mente. O que vai realmente volta para toda a gente. 

A única maneira de ser bem-sucedido é aprender e viver na verdade. 

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 você de qualquer maneira. A vida é 
sempre justa e você sempre terá a sua parte. 
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Uma vez que os ricos e poderosos souberem a verdade, eles começarão a 
partilhar a sua riqueza e serão muito mais humildes. Eles começarão se não 
quiserem o oposto e se quiserem estar realizados agora e para sempre. Riqueza 
só dura uns poucos anos e não é assim tão bom. A verdade e a vida duram para 
sempre e é o melhor possível o tempo todo. 

 
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. 

 

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. 

 

Carrossel: Se você der atenção à verdade e à vida, é isso que você se 
tornará. Saia do carrossel da vida. É a única maneira de se tornar o que você 
realmente quer ser e ficar desse jeito para sempre. 
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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. 

 
O Centro da vida: Verá que gostará de tudo igualmente quando se tornar um 
ser espiritual. Não importa muito o prato que a vida lhe der; você come-o com 
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uma gratidão profunda. Você gosta da escuridão o tanto quanto da luz, do 
silêncio o tanto o quanto do som, do nada o tanto quanto do algo. É tudo vida e 
você sabe que poderá provar tudo mais cedo ou mais tarde, por isso você 
sempre desfruta o que está a acontecer no presente independentemente do que 
seja. 

 
Você não gosta de dor o tanto quanto gosta de prazer, mas aguenta a dor e 
desfruta o prazer do conhecimento de que não teremos mais dor na nossa 
próxima vida. 

 
Você aguentará a dor até que ela passe com o conhecimento de que ela levará a 

uma igual quantidade de prazer. Este conhecimento é o que liberta-lhe. 

 

Tempo que você desfruta desperdiçar não foi desperdiçado. 
John Lennon 

 
Desperdiçar tempo: Existe a arte do fazer nada. A mente tenta fazer as 
pessoas correrem para algo ou para longe de algo. A coisa mais difícil para a 
maior parte das pessoas fazer é nada. 

 
Medo da liberdade: Se não existe o certo ou o errado moral, porque tudo se 
equilibra, então não existe nada a impedir as pessoas de fazerem coisas 
horríveis umas às outras. O pensamento é que todos se tornarão um monte 
de animais e arrancarão os pedaços uns dos outros na primeira oportunidade 
que tiverem. O oposto é verdade. As pessoas que sabem a verdade não 
ferem os outros porque elas já não são mais animais; apenas animais agem 
como animais. As pessoas que sabem a verdade do equilíbrio se tornarão 
seres espirituais e agirão como seres espirituais. 

 
Consequências: O conhecimento do equilíbrio não retira todas as 
consequências do comportamento. O oposto é verdade; agora você é 
responsável. 

 
Os criminosos agora pensam "olha para o que a minha vítima está a passar 
e ela não fez nada para merecê-lo, por isso merecer não deve ter relação 
com coisas más acontecerem," e eles estão corretos. 

 
Quando você sabe a verdade, você sabe que se agir como um animal depois 
que souber a verdade primordial, você vai para o fundo da cadeia alimentar. Não 
existe maior consequência; logo; a verdade é a melhor forma de impedir mau 
comportamento animal. 

 
Todos os berlindes: As pessoas pensam que se tudo equilibra, então não 
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importa o que faça. A verdade é que tudo o que você faz importa, pois está 
a jogar por todos os berlindes. O que você fizer determinará o seu futuro 
imortal. 

 
Resumindo: O Céu é um lugar verdadeiro. É o lugar onde as formas mais altas 
de vida vivem; é o topo da nossa escada evolucionária. Você chega lá por 
aprender a verdade primordial e viver na vida verdadeira agora. O Inferno é um 
lugar verdadeiro. É onde as formas mais baixas de vida vivem, o fundo da 
nossa escada evolucionária. Você chega lá por aprender a verdade e não tentar 
viver na vida verdadeira. Agora cabe a si; você tem a bola (a verdade). 
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A Verdadeira História (90-96) 
 

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. 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 morreram e 
renasceram no passado já renasceram e voltaram à humanidade. Quase todos 
os seres humanos que já viveram na terra estão vivos agora ou renascerão 
nesta geração. 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 anterior. Todos estão de volta ou estarão em breve. Aquele mendigo 
que lhe pediu esmola pode ser o 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 
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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 da Terra. Nós descendemos 
da primeira vida animal que evoluiu na Terra. Nós 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. 

 

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. 
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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 
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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 
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 a 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 ilusão, a maior e mais perigosa ilusão. 

 
Tudo no passado estava a caminhar 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. Nós precisamos de 
acordar ou isto acaba. 

 
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 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. 
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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. 

 

Nós estávamos desprotegidos até recentemente. 

 
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. Lembre-se, 90% da nossa história foi assim. 
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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. 

 
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, juntamente com bagas, raízes etc. 

 
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. 

 
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 nas última metade da última página do nosso livro 
é que você leria sobre um mundo com livros. Nós não realmente 
comunicávamos uns com os outros antes da imprensa. A verdade é que 
quase tudo aconteceu no último um por cento do tempo em 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 tresandava/fedia até esta última 

geração e ainda tresanda para a maior parte do mundo. 

 

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. 
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O vilão ganha: No nosso passado, quanto melhor assassino você era, mais 
bem-sucedido seria. É um jogo fixo onde o vilão ganha. É por isso que 
precisamos de sair da dimensão animal enquanto podemos. O mundo animal 
é apenas mate e seja morto. 

 

O vilão normalmente é o agressor e o agressor tem a vantagem. 

 
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 curto período de tempo para 

sermos bem- sucedidos agora. Nós temos que ver e espalhar a verdade. 

 

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 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 antes 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. 

 
Não está a funcionar agora: A natureza tem estado a tentar forçar-nos 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 
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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. 
 

Centro da tempestade: Os seres humanos estão agora no olho do furacão, o 
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 a queda absoluta. 
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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 e acontecia a toda a gente. 

 
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. 

 

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 fará isso acontecer. Se você 
quiser ser igual a uma barata, você será. 

 
Nós somos a exceção: As baratas têm estado na Terra inalteradas por mais de 
trezentos milhões de anos, e sempre existiram muitas mais delas do que 
nós. Nós somos a exceção à regra da vida animal; elas são a regra. Apenas 
olhe para o que está a acontecer no mundo animal à sua volta. 

 
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 



GlobalTruthProject.com  

vantagem disso, nós estamos a tomar a nossa situação por garantido e estamos 
a tentar viver com os nossos olhos fechados para a verdade. 

 
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. Você perderá tudo. 

 
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. 

 
Para que foi tudo isso? Por que tivemos de lutar e sofrer por tanto tempo? 
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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 
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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. 

 
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 pelo 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 tudo para sempre 
depende disso. 

 

A verdade e a vida = consciência suprema. 

 
A última página: A última página do livro da nossa história na Terra está a virar 
agora. O que será escrito na próxima página? 

 
Próxima página: Se nós acordarmos para a verdade, 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 o pior possível. É assim que o 
equilíbrio funciona e é tão certo quanto o nascer e o pôr-do-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 a 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 
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que é que o salmão nada rio acima e dá 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? É porque nós subconscientemente sabemos que 
seremos os nossos próprios descendentes. Se você tem filhos, 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 relativos com o 
DNA /ADN mais parecido com o 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. Este livro revela-os claramente pela 
primeira vez. 
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Quando você acordar, tudo é óbvio e saberá o que está a acontecer. 

 
Agenda espiritual: O inconsciente coletivo, juntamente com a sobrevivência 
dos mais aptos, causou a evolução. Ele está por detrás de todo 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, a perfeita existência. 

 
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. 

 
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 vai. O clima muda em ciclos 
naturais. Outro grande desastre virá em breve, independentemente do que 
façamos. 
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Se nos tornarmos seres espirituais iluminados, nós sobreviveremos a maior 
parte do que a natureza atirar-nos. Se não, não sobreviveremos a nem uma 
pequena mudança mundial no clima, pois desencadeará a besta dentro da 
humanidade. 

 
Todos juntos agora. Pela primeira vez, nós estamos 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. 

 
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 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. 

 
O presente é a prenda absoluta; é a prenda da verdade e da vida. O presente é 

sempre o mesmo (realizador) e 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 

 
Faça o que ninguém mais pode fazer por si. Omita-se 
a fazer qualquer outra coisa. Henry David Thoreau 
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Transição (97-101) 
 

Lembre-se, tudo o que está a fazer é separar o real do que é feito 
pela mente. 

 
Consegue ver a diferença do que é feito pela mente e do que é feito pela vida? 
Você consegue, todos conseguem, portanto o seu trabalho é bem claro. Se é 
algo que a mente cria, preocupação, medo, raiva, sentimentos de inferioridade, 
tristeza ou outros tipos de sofrimento mental, não é verdadeiro. Se você estiver 



GlobalTruthProject.com  

doente; é verdadeiro. Se ferir o seu braço; a dor é real etc. Se algo faz-lhe 
zangado, não é real. Consegue ver a diferença? 

 
Se o seu espírito está distorcido, ele deve simplesmente corrigi-lo ----- 
limpá-lo, torná-lo perfeito, porque não há outra tarefa na sua vida 
inteira que valha mais a pena. Buscar a perfeição do espírito do 
guerreiro é a única tarefa digna da nossa provisoriedade, ou 
masculinidade. Carlos Castaneda, de Viagem a Ixtlan 

 
Você se torna um guerreiro espiritual, não um físico. Primeiro, as coisas que você 

leu neste livro farão-lhe pensar mais, mas à medida que vai percebendo e 

à medida que ele se vai aprofundando em si, você pensará menos e menos. 
Você eventualmente manifestará, O Presente, no presente. 

 
Um livro verdadeiramente bom ensina-me melhor do que ler. Devo 
logo deixá-lo e começar a viver na sua dica. O que eu comecei por ler, 
devo terminar por agir. Henry David Thoreau 

 
Tendo o mínimo de desejos chega-se mais perto dos 
deuses. Sócrates 

 
Em vez de pensar do que mais precisa, pense no que mais pode viver sem. 

 
Complicado: Você tem que descomplicar a sua vida para chegar à verdade e 
a vida. Isso não significa que a sua vida não pode ser complicada no trabalho. 
Trabalho é trabalho, mas você o deixa no escritório, e o resto da sua vida deve 
ser deixada o mais simples possível. 

 
Complicações são amigas da mente; simplicidade é amiga do espírito. 
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À medida que você simplifica a sua vida, as leis do universo ficarão 
mais simples. A solidão não será solidão, a pobreza não será pobreza, 
nem fraqueza, fraqueza. Henry David Thoreau 

 
Você deve tornar a sua vida de trabalho o mais simples que conseguir e fazer a 
sua vida pessoal completamente simples. Algum trabalho será complicado, por 
isso você vive com isso cerca de oito horas por dia, mas não tem que viver 
com isso na sua vida pessoal. 

 
Qualquer tolo inteligente pode fazer as coisas maiores e mais complexas. 
É preciso um toque de génio - e muita coragem - para mover na direção 
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oposta. Albert Einstein 
 
Apenas faça uma rotina de manhã de plantar sementes da verdade nos outros. 
Você tem que ajudar a verdade para a verdade ajudar-lhe. O resto seguirá. 

 
Se o seu objetivo absoluto é saber a verdade primordial, você tem que 
a dar (ajudar a espalhá-la) para recebê-la. Você tem que dar para 
receber. Você colhe o que semeia. 

 
Ensino-vos o super-homem. O homem é algo que será ultrapassado. 
Que fizestes para ultrapassá-lo? Friedrich Nietzsche 

 
Todos se beneficiarão por simplesmente tentar procurar a verdade e viver 
conscientemente. Quantas mais pessoas o fizerem à sua volta, mais fácil será 
para si fazê-lo. Haverá muitos começos falsos e os seus momentos de claridade 
vão e vêm durante o período de transição. Não deixe isso chatear-lhe; é da 
maneira que acontece. Se você fizer o que tem que fazer, acontecerá 
eventualmente. 

 
Leve o seu tempo: Você não quer que aconteça muito rápido, pois a sua 
mente precisa de tempo para mudar a si mesma, e isso acontece gradualmente, 
principalmente quando dorme. Você esperou milhões de anos e milhões de 
vidas; um pouco mais não é grande coisa. O tempo de transição é importante e 
necessário. 

 
Seja bom consigo mesmo: Nunca faça algo que é mau para si, apenas coisas 

que são boas para si, não apenas porque pode viver mais e melhor, mas porque 

é a coisa certa a fazer. Uma pessoa que sabe a verdade sempre faz a 
coisa certa. Elas tentam ficar no caminho espiritual. 

 
Termine cada dia e deixe-o. Você fez o que pôde. Alguns erros e absurdos 

sem dúvida entraram; esqueça-os assim que puder. Amanhã é um novo dia, 

comece-o bem e serenamente e com um espírito alto o bastante para não ser 

sobrecarregado com os velhos absurdos. Ralph Waldo Emerson 
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Eu lhe disse tudo o que posso dizer agora. Se você acordar, saberá as 
coisas que não lhe disse e por que não as posso dizer agora. 

 
Agora cabe tudo a si: Você agora sabe tudo o que precisa de saber. Você só 
precisa de estar a viver na verdade ativamente ajudando o Global Truth 
Project a espalhá-la. 
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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. 
 

Este livro revela: 
Que nós somos imortais. 
O nosso verdadeiro passado e futuro. 
Que a verdade é o oposto do que as pessoas pensam. 
Que temos uma escolha entre a vida e a morte. 
Que humanidade está a viver num estado sonâmbulo. 

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 estamos no processo de dar o último passo na evolução. 
Que este livro revela muitas coisas importantes que ninguém ouvira antes. 

 

Verdadeiro ou falso? 

 
Não acredita em mim: Eu cito e referencio Albert Einstein 34 vezes, 
Friedrich Nietzsche 18 vezes, Henry David Thoreau 9 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. É evidente por si mesmo. 
VERIFIQUE POR SI MESMO. 

 
Nós já tentámos tudo o resto. Tente a verdade que a evidência suporta. 

 
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, pois 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. 

 

Ser ou não ser; eis a questão, a única questão. 

 
Importante: Comece cada dia com o pensamento de que vai morrer, 
pois um dia, você estará certo. Torna-o sério sobre encontrar a verdade. 

 
Pergunte-se: Apenas pergunte-se se quer viver uma vida sem sentido, uma vida 

não realizadora de ilusão/mentira ou se quer viver uma vida realizadora, vida 
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verdadeira agora e para sempre. 

 
Santuário eterno: O presente é o único santuário verdadeiro. É onde tudo está, 
e se você estiver lá e souber a verdade, a vida é perfeita o tempo todo e durará 
para sempre. 
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O presente é para si. Você só tem que o aceitar. 

 
"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 menos que fosse de todo necessária. Queria 
viver em profundidade e sugar todo o tutano da vida." 

Henry David Thoreau 

 
A besta de dentro está a tentar fazer de tudo para que as pessoas pulem a 
verdade e dirijam-se diretamente para a vida, o que é impossível. Este é o 
problema principal. As pessoas querem um atalho, um conserto rápido, e este 
truque da mente mantém a raça humana em escravidão. As pessoas tentam 
drogas, sexo, poder, riqueza, fama, qualquer coisa e tudo exceto a verdade, 
mas as pessoas nunca serão verdadeiramente livres até que aprendam a 
verdade primordial. 

 
A diferença entre saber e não saber é verificar. Nada podia ser mais 
simples. Se você se importa o suficiente com a verdade para verificar o que ela 
é, você saberá a verdade da vida. A triste verdade é que maior parte das 
pessoas não se importa; elas gostam de jogar os jogos animais. Se você se 
importa, agora é a hora de prová-lo. 

 
Se todos olhassem bem para a grande imagem da vida, todos veriam 
a mesma coisa. Esta simples coisa uniria todos os seres humanos e 
viveríamos no paraíso. 

 
Só existe um caminho. Você tem que saber a completa verdade da vida para 
conhecer uma vida completa. 

 
Como pode desfrutar a vida antes de saber como ela funciona? Ninguém 
pode verdadeiramente desfrutar a vida até que saiba porque é que as 
coisas acontecem e onde a sua vida os levará. Dinheiro, sexo, sucesso, 
poder, fama não funcionarão. Aprender a verdade primordial da vida e da 
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morte é a verdadeira missão para a humanidade. 

 
Leia O Presente (com religião), mesmo se não gostar de religião. É uma 
versão mais completa deste livro. Ele inclui religião e muitas outras coisas. É a 
versão longa deste livro. Você tem que o ler para que a verdade entre no seu 
subconsciente. Ele o ajuda a mudar para um ser espiritual. 

 

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 de O Presente (com religião), 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. 

 
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. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/f492fa_a0ce1610a76f4093aacb191dfeb5bcbf.pdf
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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. 

 

As pessoas que só lêem um livro depois do outro nunca se tornam seres 
espirituais iluminados. É melhor apenas ler O Presente de novo e de novo e 
dar o próximo passo. 

 

Ler este livro é apenas o primeiro passo. O próximo é ajudar a verdade. 

Aqueles que têm o privilégio de saber, têm o dever de agir. Albert Einstein 

Se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. 

Você só tem uma escolha a fazer: ser um animal ou um ser espiritual. 
 

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. 

 
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. 
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Você vence de qualquer maneira, pois se morrer a tentar, você renascerá 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 de 
verdade e de vida, o que as religiões chamam de céu. Pode levar dez anos, 
mil anos, ou um milhão de anos. Não importará a si, pois para si parecerá que 
passou apenas um segundo desde o tempo que morreu e renasceu no céu. 
Haverá um céu na Terra eventualmente, mesmo se levar outro bilião de anos. 
Você não pode perder se estiver a ajudar a espalhar a verdade, ajudar a criar 
um céu. 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 isso 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. 
 

Website; Facebook page 

© 2007-2014 Todos os direitos reservados 
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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. 

https://www.globaltruthproject.com/
https://www.facebook.com/globaltruthproject1/
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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 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. 

 

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 www.globaltruthproject.com 
O que é que você acha disto? Concorda ou discorda? 

 
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/the-present-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 

https://www.globaltruthproject.com/
http://www.globaltruthproject.com/
https://www.globaltruthproject.com/single-post/the-present-truth-about-life
https://www.globaltruthproject.com/single-post/the-present-truth-about-life
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espalhamos a verdade anonimamente na Internet, nunca em pessoa, ou 
com amigos, família, professores, colegas de trabalho, etc. 

 

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." 

 

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, Truth C0ntest, 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. 
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Se estiver numa posição de poder doar dinheiro, doe 
aqui: http://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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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. 

 

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. 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. 

http://www.globaltruthproject.com/
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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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