A NOVA
TEORIA DA
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GRANDEMENTE

Autor: Ahhh, como se importasse! Provavelmente essa teoria nunca tenha sido feita
justamente porque toda as teorias precisavam de um autor... essa não!!! Depois que ler essa
teoria, nada mais vai ser a mesma coisa! Nem autorias de frases, nem patentes, nem o
universo, nem a sua privacidade ou sua verdade. Só uma pergunta será relevante:
‘Qual a vontade do AUTOR do universo? ”
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INTRODUÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao analisar alguns pontos da teoria quântica da cosmologia de muitos mundos, universo
oscilante, a teoria física da relatividade de Albert Einstein e teoria do caos, chegamos a esta
teoria que pode fazer a ligação principalmente com a possibilidade real do multiverso baseadas
inclusive em ensinamentos cristãos com referência as leis do reino dos céus.
Talvez esta teoria nunca seja aceita... afinal, qual teoria científica ousaria entrar nas áreas
filosóficas, físicas e teológicas? Mas não é por parecer absurdo que uma hipótese não deixa de
ser cogitada, afinal de contas, tudo que é imprevisível que pode ter evidências de veracidade,
se tornam sempre mais interessantes.... A maioria das teorias, tem experimentos que fazemos
por fora do ser humano.
Diferente de qualquer outro experimento científico, a única forma de aceitarmos A nova teoria
da relatividade que rege tudo que complicamos grandemente é olhar para dentro de si mesmo.
Com esta teoria, pretendo comprovar que o que realmente nos limita não são as regras, um
sistema, uma cultura, uma religião , um governo ou um universo. São os seus motivos e os seus
objetivos para viver nele! Independente das leis exteriores do ser humano que o pressionem,
na verdade é na escolha dos motivos e objetivos que encontramos uma liberdade realmente
significativa, como efeito, ocorre o amadurecimento de nossa personalidade.
Nós temos potencial para definir nossos sonhos, temos o poder de escolher nossas metas, temos
a capacidade de priorizar nossos objetivos! Nós temos a habilidade de mergulhar dentro da
humanidade para descobrir os propósitos resistentes para enfrentar as adversidades! Nós
temos a possibilidade de explorar dentro de nós mesmos os motivos para aquilo que mais
almejamos!
Nós temos ainda a possibilidade de perceber que o que almejamos é limitado demais para nos
satisfazer e reconhecendo isso, podemos aperfeiçoar metas! Aprimorando nossos sonhos para
uma causa mais humana e menos egoísta, nós aprimoramos nosso caráter. Isso não nos garante
que nunca iremos nos frustrar, mas se o caminho que escolheu foi o da solidariedade,
conscientização e união se houver uma frustração será por você exigir muito de si mesmo e
outros exigirem pouco de si mesmo. E esta frustração por pior que possa parecer ainda é melhor
do que a frustração por metas egoístas, arrogantes e orgulhosas que em seu caminho você
deverá exigir pouco de si mesmo e muito das pessoas ao seu redor! Essa teoria poderá fazer
sentido para muitos, mas independente da perspectiva de verdade que ela pode
apresentar, talvez ele possa também ser um fundamento para uma combustão interna do bem.
Nesta incrível nova teoria do bem. Você estará além do controle de um sistema que controla
pelas prisões e pelo consumismo. Obter bens materiais não passarão mais nem perto dos seus
maiores objetivos. Uma superstição religiosa que controla pelo medo de um castigo ou por
almejar uma recompensa serão propósitos pequenos para sua nova visão de vida. Você
entenderá como funciona um sistema, como funciona uma religião e como funciona o universo
que permite que eles prevaleçam. O seu poder de escolha irá te mover pela ideologia
fundamentada de que a solidariedade, honestidade e sinceridade são obrigações! Se esta nova
teoria da relatividade te convencer, ela vai te mostrar uma porta estreita que vai te ensinar a
amar sem hipocrisia. Aquela aparente utopia de fazer ao próximo o que você quer que te façam
não só vão se tornar reais, como irão se tornar parte do seu modo de vida!
Está preparado para isso? Queremos continuar vivendo nas ilusões orgulhosamente frustrantes
que os sonhos moldados ao nosso redor nos incentivam a caminhar e constantemente nos
arrependermos? O que vem por baixo atinge tanto quanto o que vem do alto para quem tem
soberba! Só é ofendido quem acha que é alguém!!! Portanto, o que te ofende não é a crítica, é
a sua opção de sentir orgulho muito tempo antes de qualquer oposição a sua convicção.
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Vontade, Objetivo e Motivo, tudo que define o EU
As vontades humanas sofrem oscilações.
Além da questão hormonal e etária, essas variações estão ligadas com o fato de um ser
humano nunca estar constantemente contente e também não estar sempre triste.
Pois sem as oscilações das vontades não haveria como prosseguir.
Sem variações de emoções não haveria progresso algum.
O que nos move é o objetivo e o que nos mantém resistentes é o motivo.
É Pelo 'porquê' que você enfrenta e é pelo 'O que' que você chega.
Quem sonha alto vai longe, quem sonha baixo não sai do lugar.
Quem tem fundamento resiste, quem encontra significado suporta qualquer coisa!
Só quem encontra alicerce para aquilo que almeja continua seu caminho.
Adoecer é basear sua vida em erros humanos.
Viver é ter o propósito de uma jornada e é nela que se aproxima alguma satisfação.
Não são seus sonhos que te fazem encarar o que vier, são os motivos por trás de seus sonhos!
Não são seus motivos que te fazem andar, é o objetivo alimentado por estes motivos.
O erro não é buscar o sentido da vida, o erro é esquecê-lo dentro de você!
Veja a sua volta o que move adultos e crianças?
Só quando se é criança que o objetivo é igual ao motivo.
O propósito e o fundamento de uma criança é brincar.
Ela brinca porque brinca. Brincar é tudo que importa e tudo que existe!
Em algum momento que não se sabe quando a criança decide brincar de ser adulta.
Em outro momento que não se sabe quando o adulto esquece que era uma brincadeira.
Agora que cresci, só a vivência longe do conformismo e do conforto me farão ver as coisas de
uma forma mais verdadeira!
Adultos que esquecem sua essência oscilam suas metas.
Procuram infantilmente sua satisfação em bens materiais e então se frustram.
Preferem limitar seus propósitos do que mergulhar dentro de si para aperfeiçoá-los!
Preferem diminuir seus sonhos do que olhar para o céu e expandi-los!
Existe uma revolução invisível acontecendo lentamente...
Mudando o propósito de um instinto animal para uma causa humana.
Fazem a diferença não aqueles que optam por lutar, mas aqueles que optam por servir.
Não são aqueles que querem revolucionar, são aqueles que se tornaram aliados do tempo.
São pessoas que você não consegue ofendê-las.
Propósitos mesquinhos não fazem mais parte do seu mundo.
Orgulho, arrogância, violência e egoísmo não pertencem ao seu caráter.
Discussões ofensivamente críticas são naturalmente infantilidade para tais seres.
Quando fala, são palavras que se forem aceitas com humildade por quem a houve, modifica
um alicerce, fazem homens que se acham alguém perceberem que não são nada.
Palavras que transformam orgulho em vergonha, egoísmo em infantilidade , erro em
aprendizado, humildade em maturidade e consciência em combustão.
Para essas pessoas com tal energia contagiante e indestrutível, tudo é claro e tudo que falam é
óbvio.
Mas o que é o óbvio se não a melhor maneira de enganar os homens com os motivos errados
para viver?
Vicktor Frankl percebendo isso, escreveu em seu livro ‘Em busca de sentido’ a seguinte frase:
“O ser humano está disposto inclusive a aceitar um sofrimento, desde que ele encontre um
significado para isso”
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Apresentando a Teoria graficamente
Se imagine olhando por dentro de um espiral como uma mola contraída, que de repente
se solta e estica e você enxerga isso em câmera lenta, de modo que você seja capaz de
saber até o percurso que as luzes fazem dentro deste espaço.
Chamando essas luzes de fios, Imagine uma multidão de fios, alguns paralelos entre si.
Assim Definidas metas, objetivos, alvos, finalidades, sonhos e almejos que na figura
podem ser qualquer ponto da imagem, sendo o ponto central verde o fim de um espiral
em expansão.
Assim Definidas objetivos, motivos, causas, pretextos, razões, porquê, intenções como
o material branco do visível do espiral .
Assim definidas as vontades humanas como os fios que cruzam todo espaço dentro e
fora deste material.

Chamarei o lugar paralelo que essa mola representa de ambiente universal do tempo
híbrido.
Comparando a figura acima podemos imaginar que as Vontades são forças invisíveis que
oscilam na velocidade da luz dentro do ser humano, a intensidade destas luzes estão
ligadas com os objetivos que você propõe a si mesmo. Você dificilmente terá uma
vontade diferente daquelas que caminham para o seu propósito. Com tudo, vontades
diferentes podem surgir, se você almejar outros sonhos, e encontrar outros propósitos
para atingir aquela meta. Assim entramos lentamente neste túnel paralelo de equilíbrio
pessoal existente na mente do intelecto e pelo que proponho, também no universo.
Podemos escolher como caminhar, mas geralmente absorvemos os motivos e objetivos
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ao nosso redor.
É nesse universo paralelo que a filosofia ganha vida, a consciência de que não é só o que
vemos que existe, é o lugar onde as únicas realidades estão nos pensamentos.
O meu pensamento e o seu está em algum lugar neste universo paralelo em expansão,
e sentimos inconscientemente isso.
Os experimentos para esta parte da teoria está na observação dos seres humanos. É
mais fácil um marido ser fiel a sua esposa, se ele almejar ser fiel a Deus. Assim ser fiel a
sua esposa seria muito mais fácil. É mais provável que o melhor jogador de futebol do
Brasil consiga esse feito, se o que ele quer é ser o melhor jogador do mundo. No livro
“Nunca Desista de seus sonhos” Escrito por Augusto Cury, ele cita vários personagens
históricos que conquistaram grandes sonhos, porque almejavam grandes metas, e
explorava em algum lugar grandes propósitos para si. Cury relata ainda que o maior
colecionador de derrotas foi ABRAHAM LINCON que lutou muito e conseguiu
vencer por seus sonhos. Martin Luther King. Qual era o sonho deste homem? O
de liberdade, igualdade social e fim da discriminação racial. É dele um dos mais
belos discursos cujo título é: "I have a Dream" (eu tenho um sonho). Foi
perseguido, maltratado. Queimaram sua casa na tentativa de fazê-lo parar. Mas
ele não desistiu do sonho. Na sua luta foi vitorioso. Somente a morte o fez parar.
Foi assassinado por aqueles que eram contrários ao seu sonho.
Por mais esquisito e inusitado que isso possa parecer, esse universo paralelo de
vontades, metas e razões está em harmonia com o que vemos nos escritos de grandes
pensadores.
Eduardo Marinho: “Não há solução nem saída. O que há é o caminho e
caminhamos nele. Podemos escolher como caminhar, mas costumamos
caminhar como nos mandam, como nos induzem, como nos condicionam e nos
fazem crer que é melhor. Mentiras interesseiras nos conduzem. “
Sócrates: “Para conseguir a amizade de uma pessoa digna é preciso desenvolvermos em
nós mesmos as qualidades que naquela admiramos”
Anais Nin: “Não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos”
Jesus Cristo: “A Lâmpada do corpo é o olho, se o seu olho for singelo, todo seu corpo
será luminoso”
Joseph Joubert: “A meta de uma discussão ou debate não deveria ser a vitória, mas o
progresso”
Eleanor Roosevelt: “Não é justo pedir aos outros o que você mesmo não está disposto a
fazer”
William Shakespeare: “Não devemos nos comparar com os outros, mas com o melhor
que podemos ser”
Paulo – Carta aos Corintios: “Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é
permitido, mas nem tudo edifica”
Provérbios de Salomão: “Acima de tudo preserve o seu coração, pois dele provêm as
fontes da vida”
Neal Donald: “A vida não é um processo de descoberta, mas de criação, por isso não
tente descobrir quem é, mas definir quem você realmente quer ser!”
Leonardo da Vinci: “A simplicidade é o último grau de sofisticação”
NeoqJav: “O segredo de não errar é encontrar em si próprio o motivo para fazer algo
maior do que o algo que será feito”

6

Por esta tese existem forças invisíveis que chamamos de vontades, mas que
não são realmente nossas, mas cruzam o tempo e espaço e passam por nós.
O que fará nós enxergarmos essas vontades são os nossos objetivos, e o que
fará nós absorvermos essa vontade como força motivadora são os nossos
motivos.
As metas e as razões para viver nós podemos escolher, mas as vontades
oscilantes passam por cada um de nós e tudo que podemos fazer é priorizá-las
e cedê-las.

Por esta teoria, a infância é o único
momento em que tudo é a mesma coisa,
os objetivos, os motivos e as vontades.
Tudo isso é novo, e sem saber como ou porquê.
Geralmente essa sensação de tudo ser novo,
na maioria das nossas infâncias
chamamos de brincar.

Quando crescemos, em algum momento desconhecido essa “mola” começa a
se esticar, e então o ser humano começa a se questionar, querer entender o
‘porquê’ e o ‘para quê’. É como se nós perdêssemos o rumo de nossas vidas
que tínhamos por uma graça divina. Talvez a maior infantilidade seja tornar-se
adulto. Crianças vêm o óbvio como novidade, aprendem brincando a todo
momento! Já adultos não acham novidade em mais nada, não acham graça de
quase nada, criticam quase tudo e acham que sabem bastante! Porque nosso
novo rumo obrigatoriamente deve ser seguido por nós mesmos, agora por
qualquer dos motivos que pudermos encontrar dentro de nós mesmos para
continuar a jornada. Porém existem fios que caminham de forma similar, e
existem outros que são a Normal deles, ou seja, fios perpendiculares. O fio que
caminha mais próximo em direção a este fim mais distante do espiral, é o amor,
que já nascemos com ele, mas quando a mola é esticada, perdemos o caminho
deste fio, para atingi-lo novamente devemos passar por outros fios que são a
solidariedade, humildade, conscientização, simplicidade, afeto, misericórdia,
originalidade, autenticidade, honestidade, mansidão, paciência, compaixão e
empatia. A única forma de nos frustrarmos por seguir estes fios é se não
encontrarmos em nossas vidas nenhum outro ser humano que tenha encontrado
este caminho, para nos simpatizar e prosseguir a jornada.
Os fios perpendiculares que não permitem ou dificultam caminhar novamente em
direção ao fim do espiral são outras energias que nós chamamos de orgulho,
vaidade, egoísmo, arrogância, conformismo, hipocrisia, mentira, favoritismo,
idolatria, materialismo, prepotência, absolutismo e superstição.
Uma evidência experimental desta parte da teoria é que um ser humano pode
aceitar uma verdade ou um conhecimento de forma arrogante, e isso
provavelmente dará resultados ruins ao longo do tempo. Assim como um ser
humano pode aceitar ilusões ou esperanças de uma forma humilde e solidária e
isso dará resultados bons ao longo do tempo. Assim essa teoria humanistamente
cientifica quebra outro padrão filosófico popular e afirma que “Os fins não
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justificam os meios porque objetivo imposto não é pretexto para motivos
inventados”. Porque no fundo, mais importante do que os objetivos que
propomos, são os caminhos que seguimos para conquista-los!
Por isso fazer o que acha certo sem ter um motivo é errado! O ser humano
precisa de objetivos e precisa de motivos para continuar vivo e ter ânimo. Se
começarmos a fazer algo que o ambiente diz ser o certo, mas não encontrarmos
fundamento para a ação que estamos fazendo. O tempo irá nos corromper,
tornando-nos egoístas, arrogantes ou pervertidos. Uma evidência por exemplo
seria um cônjuge que se casa por preceitos religiosos. Caso ele não possuir ou
encontrar fundamentos resistentes e fortes para prosseguir uma vida de casado,
ele irá aos poucos adquirindo uma destas características destrutivas. Se
tornando uma pessoa negativamente crítica, amarga, com raiva, perversa,
fingida, arrogante, mentirosa ou hipócrita. Perdendo sua originalidade e evitando
suas escolhas autênticas. Ela se tornará o que mais odiou.
Outra evidência seria por exemplo de um líder religioso que se sente pressionado
a mostrar ser um exemplo que ele não tem fundamento suficiente para ser. Caso
reconhecer isso, ele pode aperfeiçoar motivos e alcançar suas metas. Mas se
ele negar suas vontades sem ter encontrado pela sua originalidade fortes
motivos para isso, ele perderá a razão e poderá cometer qualquer tipo de crime.
A estatística de crimes cometidos por padres e pastores é uma evidência.
Quer fazer um experimento?
Entre no ônibus e repare em todos a sua volta, tente fita-los... provavelmente
eles não te olharão nos olhos!
Almas carentes e confusas, sempre olhando para as coisas, para o nada ou para
objetos e o que te olhar nos olhos duvido que não seja uma criança.
Porque estes pequenos são os únicos capazes de enxergar além da aparência.
O valor das pessoas feitas a semelhança de Deus.
Adultos olham de um lado para o outro com medo, inconscientemente gritando
em silêncio que já estão perdidos, pois não percebem seu histórico de decisões,
não conseguem olhar e mergulhar dentro de si mesmos com humildade.
Escolheram perder seu brilho nos olhos por covardia, por pavor de reconhecer
suas falhas e aprender com elas.
Tem seu fundamento em um mundo temporário, não perceberam que se
distanciaram da esperança e talvez destruirão a pouca esperança que ainda
resta no ambiente em que estão... Pessoas que fingem ser alguém que não são,
vão para suas igrejas por cultura, por hobby e por temerem a ousadia de
descobrir a luz de Deus dentro de si mesmo.
Buscar a satisfação em privilégios de um mundo desigual, injusto e alucinado é
a pior método de trair-se.
Parece fanatismo, mas na verdade todos somos fanáticos...
Aqueles que não encontraram motivos resistentes o suficiente para serem
loucamente o que nasceram para ser, infelizmente são pessoas fanáticas em
disfarçar uma felicidade incompleta por meio do padrão de um mundo insano.
Você nasceu para ser feliz sendo você mesmo, se você não está feliz é porque
em algum momento o mundo te forçou a não ser mais você!
Encontramos outras mensagens de grandes pensadores e filósofos que se
harmonizam com esta teoria:
NeoqJav: “A sabedoria não está em negar as suas vontades, mas aprender a dar a
prioridade certa a cada uma delas”
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Shakespeare: “todos são capazes de suportar uma dor, exceto quem a sente”
Friedrich Nietzsche: “Quem tem um porquê enfrenta qualquer como”
Mahatma Gandhi: “O amor e a verdade são as duas faces de Deus: O amor é o caminho,
a verdade é o fim”
Paulo Coríntios: “Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes.
Que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor”
Marcos de Benedicto “Não aprenda uma língua internacional para construir torres e
ficar famoso, mas para edificar pontes e conectar pessoas”
Clarice Lispector: “Que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de
muito trabalho”
Marxwell Maltz “A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido”
Patch Adams: “Remédios podem aliviar uma dor, mas só o amor alivia o sofrimento”
Albert Einstein: “A dor é inevitável, o sofrimento é opcional”
Sugiro que Motivos negativos mais fortes que os objetivos originam doenças na psique
humana. Um exemplo é a doença da síndrome do pânico originada por pessoas que
sentem uma necessidade grande de atingir determinadas metas, mas não conseguem
encontrar motivos suficientes dentro de si e não são ensinadas pelo ambiente da forma
como podem fazer isso. Outro exemplo é a estatística da quantidade de mulheres que
adquirem uma doença pouco tempo depois de ter conhecimento de uma traição de seu
cônjuge. O objetivo tão intenso de ser uma mulher bem sucedia no seu casamento
torna-se inferior aos motivos agora pressionados pela realidade sem causas fortes que
a fariam enfrentar estas dificuldades internamente com menos sofrimento.
Também o contrário é verídico, motivos intensos maiores que nossos objetivos
originam curas e revoluções. Exemplos estatísticos são os resultados dos métodos do
médico Patch Adams, que utiliza a alegria e humor como sua técnica para atender
pacientes. Revistas científicas apontam aos mesmos resultados positivos de curas do
câncer com este método.
As vezes deixamos de fazer algo bom porque percebemos a maldade e malícia do
mundo. E vemos pessoas aproveitando a caridade ou ingenuidade para proveito
pessoal. Por essa teoria, existe um lugar não visível ao homem, em que isso tudo está
registrado. Conhecemos pouco a respeito da luz, sabemos algo sobre a radiação do sol.
Mas ainda não entendemos completamente como a luz, as vezes se comporta como
uma onda, e as vezes se comporta como uma partícula. Essa teoria que escrevo não
simplifica a luz, mas a partir daqui nós a complicaremos ainda mais.
O que Albert Einstein tinha em mente ao dizer que a luz tem peso e se movimenta em
linha curva?
Pela forma como o espectro de fótons se comporta nas ondas gravitacionais insinuo
que a luz não carrega em si apenas uma onda ou apenas uma partícula, proponho que
ela também carregue em si, uma força atômica, energia quântica e as perspectivas e
escolhas inteligentes, atuais e históricas.
Como base para esta afirmação, me apoio no experimento da descoberta científica de
Fevereiro de 2016 referente as ondas gravitacionais. Fonte BBC.
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Pela primeira vez, cientistas detectaram as chamadas ondas gravitacionais - um
fenômeno previsto por Einstein a cem anos atrás
Como resultado, os raios divididos se recombinam de uma maneira diferente: as ondas de
luz interferem entre si, em vez de se cancelarem. Essa observação direta abre uma nova
janela para o cosmos, uma janela que não seria possível sem Einstein.
Os objetos também emitem essas perturbações que acabaram de ser detectadas, mas a
partir de agora os físicos poderão olhar os objetos com as ondas eletromagnéticas e
escutá-los com as gravitacionais.
“Agora, o que se tem são sentidos diferentes e complementares, para estudar as mesmas
fontes. E com isso, podemos extrair muito mais informações”, disse à BBC Mundo, Alicia
Sintes, do departamento de física do Instituto de Estudos Espaciais da Catalunha, na
Espanha, que participou do projeto.
“Não estamos falando de expandir um pouco mais o espectro eletromagnético, mas de um
espectro totalmente novo.”
A especialista afirma as ondas eletromagnéticas dão informações do Universo quando ele
tinha 300 mil anos de idade.
“Já com as ondas gravitacionais, pode-se ver as (ondas) que foram emitidas quando o
Universo tinha apenas um segundo de idade.”
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160209_ondas_gravitacionais_mdb

Outra evidência dessa teoria é o efeito solar no humor do ser humano. Conforme
pesquisa de uma revista publicada em dezembro de 2008 com assunto: “Quando o sol
não nasce” páginas 26 e 27.
De meados de novembro até o fim de janeiro, pode ser muito difícil ver o sol
nascer e se pôr em muitos lugares ao norte do círculo polar ártico.
Essas longas noites também são comuns em lugares ao sul do círculo polar ártico, só que
de forma menos intensa. Por exemplo, em São Petersburgo, Rússia; Helsinque, Finlândia;
Estocolmo, Suécia; e Oslo, Noruega — cidades que ficam menos de 800 quilômetros ao
sul do círculo polar ártico —, a luz solar, no meio do inverno, dura apenas cerca de seis
horas por dia.
“A idéia de que os invernos árticos são completamente escuros não é correta”, diz Ari,
que passou a infância na cidade de Kiruna, na Lapônia sueca. A maior parte do dia pode
ser resumida em uma palavra: “crepúsculo”. Paula, uma artista que mora na Lapônia
finlandesa, conta o seguinte: “Quando a Lapônia está coberta de neve, as cores se
transformam em tons pastéis de azul e lilás. ”
Os invernos escuros têm um efeito negativo em algumas pessoas. “Sinto as mudanças
das estações do ano e do clima com muita intensidade”, escreveu Jean Sibelius, um
famoso compositor finlandês. Ele acrescentou: “No inverno, quando o dia é mais curto,
sempre passo por um período de depressão. ” Sibelius com certeza não era o único que
sofria com a chamada depressão de inverno. Até mesmo o médico grego Hipócrates (c.
460-c. 377 AEC) acreditava que as estações afetam o humor das pessoas.
Mas foi só na década de 80 que a depressão de inverno passou a ser classificada como
uma síndrome específica. Estudos revelaram que, entre pessoas que vivem no Norte,
uma pequena porcentagem sofre com o transtorno afetivo sazonal (TAS). Existe um tipo
mais ameno do TAS que é três ou quatro vezes mais comum. Acredita-se que centenas
de milhares de pessoas sejam de alguma forma afetadas.
Andrei, em São Petersburgo, na Rússia, comentou: “Tenho vontade de dormir o tempo
todo.” Annika, que mora na Finlândia, fica triste com a proximidade do inverno. “Às
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vezes”, disse ela, “a escuridão me faz sentir um tanto claustrofóbica, porque não tem
como escapar dela”.
Outro ponto importante, é que não é só a luz do sol que nos traz ânimo, força e
entusiasmo. O sol também produz radiação o suficiente para nosso benefício de uma
forma que nem conseguimos compreender. Talvez os egípcios ainda conseguiam
compreender melhor isso em suas culturas a milênios atrás. Não só em benefício do
humor, alegria e motivação, na quantidade certa a radiação solar permite ao organismo
do ser humano a produção de vitamina D, que inclusive é bloqueada pela utilização de
muitos tipos de protetor solar. A vida na Terra evolui com a presença do Sol. Todos os
animais e plantas se beneficiam da sua energia e mantêm uma relação próxima a Ele. E
sem o sol a vida se extinguiria rapidamente.
Outra evidência histórica para esta teoria refere-se ao desastre nuclear de Chernobyl
em 1986.
A saúde física e psicológica das pessoas afetadas pelo acidente nuclear é, ainda hoje, o
maior problema de saúde pública do mundo. Na época para conter a situação, cerca de
800 mil pessoas se arriscaram e acabaram se expondo à radiação. Dessas pessoas, 25
mil morreram e 70 mil ficaram com sequelas graves. Dessas 25 mil pessoas que
morreram, 20% cometeram suicídio. O que fortalece a ideia de que a energia atômica
na quantidade e forma diferente da que o sol produz na terra nos afeta
psicologicamente e mentalmente. Por essa teoria do ambiente universal do tempo
híbrido como somos afetados e reagimos está registrado, sugiro que a expansão do
universo é uma de suas evidências inteligentes, o preto é conhecido como a cor que
absorve, o universo está repleto de uma matéria pouco conhecida que chamamos de
matéria escura, proponho que essa matéria e a luz sejam as principais responsáveis pelo
recurso registrador de tudo o que fazemos.
É difícil de entendermos algumas habilidades que são diferentes dos 5 sentidos básicos
e conscientes que temos para percepção das partículas do universo: Visão, audição,
paladar, olfato e tato. Mas essas são nossas habilidades conscientes. O ser humano tem
mais sensibilidades do que essas. O Fato de um ser humano pensar em um problema e
andar inconsciente de um lado para o outro chama a atenção, é como se observar novas
luzes ou as mesmas por perspectivas diferentes o ajudassem a pensar em novas ideias.
Mas outras habilidades intrigantes e similares existem e são conhecidas nos seres vivos.
O sonar do golfinho é superior a qualquer outro desenvolvido pelo homem.
Ornitorrincos possuem a sensibilidade da eletrorrecepção. A sensibilidade de abalo
sísmico de uma variedade de animais anfíbios e terrestres é inacreditável. Sentido de
magnetismo também é surpreendente. Até hoje não sabemos ao certo como é possível
um pombo correio enjaulado no escuro de um veículo, sem ver a luz do sol do ambiente
ao seu redor consegue quando solto, voar em círculos por alguns minutos e então tomar
a direção e voltar ao seu ninho de criação mesmo a mais de 500 km de distância do seu
viveiro. Como pode? Magnetismo? Reiteração de percepção de tempo-espaço? Não
sabemos exatamente.
Muitas das estrelas que vemos, já nem existem mais.
A velocidade da luz é pouco menos de 300 mil km por segundo. Se estivéssemos a uma
distância de 500 anos luz da terra, e tivéssemos um telescópio extremamente potente
poderíamos olhar em direção a terra e veríamos as grandes navegações. Veríamos os
portugueses chegando ao Brasil. Isso seria possível pois as cores e tudo que vemos é a
movimentação incansável da luz. Cores luminosas são emitidas da terra desde o início
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da humanidade e incrivelmente ainda viajam o espaço, ou seja, o universo guarda a
memória histórica de todos os erros humanos, como se fosse feito assombrosamente e
propositalmente para evidência do nosso julgamento. E se o motivo do universo ser
estupidamente grande é exatamente registrar o histórico da nossa estupidez?
Quantas das cenas dessa novela no telão do universo eu ou você não fomos um vilão?
É coerente assim, incluir cientificamente a ideia de um ser inteligente por trás de tudo.
Se existir um Criador de tudo que existe. Um governo temporário rege as leis de vidas
temporárias. Mas um dia então nós seremos julgados por todas as nossas escolhas por
uma lei suprema, e como Jesus diz: “Não há nada que esteja em oculto que não venha
a ser revelado”.
Ou ainda: “Quem matar será réu do tribunal de justiça, mas quem odiar alguém no seu
coração será real do supremo tribunal”
A questão crucial desta teoria que escrevo é que a figura simples representada por um
espiral não é individual e também não é grupal. Ela é híbrida. Mas ainda não temos
consciência disso!
Aqui deixo uma evidência testemunhal pessoal:
“Garanto que não teria porque mentir e há relatos como este em toda parte, que carece
de explicações científicas.
Não busco a verdade absoluta, méritos ou ganhos, apenas expor com honestidade
minha perspectiva e informo que por nenhum dos psicólogos que me apresentei, fui
diagnosticado como louco.
Durante 3 noites seguidas tive o mesmo sonho. O Velório do meu avô em detalhes. Cerca
de 7 anos se passaram e aquela imagem com todos os detalhes foi vista por mim, com
reiteração de pensamento, repeti a mesma perspectiva que tive na infância e fiquei
estático, sem reação e sem entender porque aquele fenômeno aconteceu. Mesmo o
leitor aceitando isso como verdade não é suficiente para comprovar a existência de
Deus, mas consigo comprovar a existência de algo maior do que o tempo e o espaço que
conhecemos, onde o registro das perspectivas do ser humano está guardado. Por algum
motivo, isso aconteceu comigo, e como ainda não encontrei evidências psicológicas que
entrem no ramo da física quântica. Essa teoria tomará uma direção sensata para o único
homem que dizia não fazer parte deste mundo, que temos registro de suas palavras e
que possivelmente se verídico tenha cruzado o tempo e o espaço, profetizou detalhes
da sua própria morte, a perspectiva que os discípulos teriam durante seu julgamento e
se verídico, conseguiu ainda o feito da ressurreição, Jesus Cristo”
Se realmente o universo pertencer a um desenvolvedor inteligente, talvez toda patente
seja uma das piores blasfemas ou infantilidade que o ser humano tenha inventado.
Penso que “Não ter como saber o futuro é uma prova de que ele já aconteceu antes”
Assim peço humildemente que todo país que esta teoria for aceita, deverá
obrigatoriamente em suas patentes registradas por cientistas e pesquisadores, dar a
eles duas opções de declaração
1. “Eu me considero Ateu”
2. “Não quero patentes a mim, pois acredito que tudo isso foi criado, e não existe
patentes para modificações ou conclusões de um ser humano limitado como eu”
Bill Gates é o maior bilionário do mundo, mas me responda como ele teria patenteado
a licença do software da Microsoft sem alguém ter dado licença para ele estar
respirando o átomo de oxigênio que segundo essa teoria científica evidencia uma
criação? O Vale do Silício se sentindo superior e o espertão por ganhar bilhões já que o
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criador do átomo do Silício não quis aparecer para patenteá-lo.
Como todas as ideias lucrativas e patenteadas teriam êxito se o sol não existisse na
distância exata para nos permitir a vida se um arquiteto superior a nós não tivesse
permitido?
Patente pode ser a forma visível de se mostrar um ser ingrato para o universo ou um
Criador inteligente. E por esse motivo não faz qualquer sentido que essa teoria que
você lê tenha alguma autoria. Afinal de contas, qualquer reflexão ou conclusão em
cima de criações deveriam dar mérito ao autor principal.
Agora com minha consciência mais tranquila prossigo a teoria, pois não sou dono da
verdade e não quero ferir um ego, muito menos ofender alguém que é infinitamente
maior do que eu.

Na física quântica, o futuro define o passado
http://exame.abril.com.br publicou em Junho de 2015:
Um experimento científico mostra que, na física quântica, o futuro define o passado. O
conceito invertido de tempo se dá por conta das características de partículas
minúsculas, como o fóton, uma partícula de luz. A ciência já provou há muito tempo,
no teste de dupla fenda, que o fóton pode ter, ao mesmo tempo, forma de partícula e
de onda. Isso foi registrado visualmente pela primeira vez no começo deste ano. O que
ainda intriga os pesquisadores é em qual momento o fóton escolhe seu formato.

Buscando essa resposta, cientistas australianos realizaram um teste parecido com o
feito com o fóton por Thomas Young, mas usando átomos de hélio. Diferentemente
dos fótons, o átomo de hélio tem massa e, por isso, interage com campos elétricos.
"Um evento futuro faz com que o fóton decidida seu passado, segundo o professor
Andrew Truscott, que liderou o grupo responsável pelo estudo na Universidade
Nacional da Austrália.
Albert Einstein já chamou a física quântica de assustadora e Niels Bohr, um dos
pioneiros da física teórica, chegou a afirmar uma vez que se a mecânica quântica não
chocou você profundamente, você ainda não a entendeu.
Fonte: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/na-fisica-quantica-o-futuro-define-o-passado
Física Quântica e o Multiverso
Um desenvolvedor de games não precisa saber todas as possibilidades de um jogo, por
isso ele impõe limites e ranges em variáveis virtuais, e assim tem controle de todas as
jogadas.
Um sistema governamental consegue se manter porque a grande parte dos membros
da sociedade aceitam objetivos e motivos impostos pelo ambiente, assim é fácil
controlar os cidadãos.
A Interpretação de muitos mundos da física quântica, propôs uma alternativa ao colapso
da função onda. Cada evento não-determinístico efetivamente "divide" o mundo em
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dois ramos. Aqui chamo este evento não-determinístico de ESCOLHA. Mas essa escolha
não é apenas individual do ser humano, ele é a permutação de todas as escolhas
possíveis dentro dos seres vivos, assim ligando com as perspectivas formadas pelos
propósitos de cada ser intelectual que vive no universo. Por isso uma quebra paradoxal
das maiores teorias do universo foi quebrada com o experimentos do telescópio
HUBBLE.
Multiverso (cosmologia): Através do Hubble e outros telescópios, os físicos buscavam a
comprovação de uma teoria: a de que a velocidade de expansão do universo chegaria a
um limite provocado pela força da gravidade, e depois de bilhões de anos as galáxias
voltariam a encolher e a se aproximar, até se condensarem novamente do ponto único
primitivo de massa e energia absolutas - dando origem a mais um Big Bang. Encontraram
o contrário. Não só a velocidade de expansão não está diminuindo como está
aumentando. Ao fim das eras, muitos acreditam que nosso universo vai se desfazer no
éter. De galáxias a estrelas, por fim até os átomos e moléculas irão se separar e nossa
bolha de energia terá, enfim, estourado, como uma bolha de sabão. Compare essa
descoberta com as palavras do apóstolo Pedro no terceiro capítulo de sua carta:
Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos
como um dia.
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; mas é longânime para
conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; no qual os céus passarão com grande estrondo,
e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão.
Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato, e
piedade,
Aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se desfarão,
e os elementos, ardendo, se fundirão?
Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça.

Pela minha teoria do ambiente de tempo híbrido, é graças a expansão do universo que
temos a garantia de que a história toda da humanidade está arquivada. Assim a
permutação de escolhas que fazemos está dentro de um controle experimental para
que não venhamos a acabar com tudo, como talvez já tenhamos acabado na segunda
guerra mundial ou anteriormente, mas o universo que prevalece é o que tiver maior
quantidade de diversidade de escolhas possíveis pela intensidade de metas, geralmente
chamamos isso de acaso. Percebam o que geralmente chamamos de milagre ou
coincidência, segundo penso, o universo que vivemos é a melhor de todas as
permutações possíveis dos multiversos, e por isso, existimos. Se existiu, o big bang pode
ser uma das infinidades de explosões possíveis em que a melhor delas é a que foi
conservada. Assim, o acaso é a expressão popular que usamos para o universo que
prevaleceu e permanece como vemos, a eventualidade é a melhor opção executada pelo
universo.
O primeiro exemplo de um ambiente espiral coincide propositalmente com a ideia atual
de um universo cilíndrico. Porque sugiro que o algoritmo de programação das leis do
universo é como uma função recursiva. Em desenvolvimento de softwares existe um
artifício em linguagem de programação chamado de recursividade. Essa função acessa
a própria função de maneira lógica para realizar a mesma rotina com parâmetros
diferentes, por uma quantidade de vezes desconhecida até atingir uma determinada
condição. É complexo, mas a utilização da maneira certa é extremamente eficaz, e em
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alguns casos a única forma possível de solução. Se eu estiver certo, a sua escolha é uma
das infinidades de parâmetros possíveis para formar cada “agora” que continua
existindo.
Por exemplo: você está lendo este texto, mas está atento a este texto inteiro
superficialmente, sua atenção é palavra a palavra para fornecer um raciocínio pessoal.
Você não percebeu e não se lembra o momento que decidiu colocar sua mão direita no
lugar que ela está, ou o ‘agora passado’ que decidiu ceder a vontade de se posicionar na
posição que está no momento atual, ou a decisão de associar cada uma das palavras
para comparar com seu pequeno dicionário intelectual e interpretar este texto da
maneira que te convém. Não percebemos a quantidade de escolhas que fazemos para
interpretar cada uma das letras em um período de tempo extremamente pequeno,
comparando com computadores trabalhamos com a potência cerebral de 12 watts e
cada neurônio teria uma “velocidade de processamento” na ordem de quilo-hertz,
embora isso seja um milhão de vezes mais lento do que o padrão computacional de um
giga-hertz, a questão importante é a quantidade de escolhas inexplicavelmente rápidas
que fazemos sem perceber por ceder as vontades que exploram nosso interior. E é cada
uma dessas pequenas escolhas de uma multidão delas para cada instante de frações de
segundo que determinam cada um dos universos que prevaleceram dos multiversos
possíveis pelas decisões cogitadas e já recusadas por você neste mesmo minúsculo
intervalo de tempo.
O universo existe por aquela unidade do multiverso que sobrevive por maior período
com o maior número de escolhas que favoreça a unidade do tempo-espaço, que por sua
vez é a unidade de tudo que vemos. Isso sugere que todas as pessoas estão no lugar
certo, ainda provavelmente fazendo o mínimo que deveriam fazer, mas ainda não
sabem.
Jesus Cristo falando a respeito do final do governo humano dizia que se não fosse por
causa dos escolhidos, nenhuma alma se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles
dias seriam abreviados. Isso começa a ter um sentido ainda maior. Assim os escolhidos
são aqueles que escolhem propósitos humanos e solidários e encontram aquele
caminho da vontade de Deus dentro do ambiente de tempo híbrido.
Na segunda guerra mundial Alan Turing, conhecido também como pai da computação.
Participou de um projeto que impediu o massacre de milhões de vidas. Ao descobrir o
método de decodificação capaz de interpretar a mensagem da Alemanha Nazista, algo
inteligente foi feito. Não salvaram as vidas que poderiam ter sido salvas naquele
momento. Por quê?
Porque se decidissem alterar o curso dos navios que seriam atacados, a legião inimiga
saberia que eles tinham o poder de saber o que Hitler pensava e ordenava. Então agiram
com sabedoria. Fizeram estatísticas e salvavam diariamente uma quantidade que não
seria notada pelo exército hostil. Estima-se que por durante mais de 2 anos, eles
conseguiram salvar milhões de vidas, por não usarem o poder que tinham de forma
aparente, mas de forma estatisticamente imperceptível.
O que nos traz novamente a questão de um Criador que não demonstra seu poder de
forma aparente, mas talvez ele trabalhe de forma estatisticamente imperceptível para
que a maior quantidade de pessoas possam ser salvas, pela escolha voluntária de metas
adequadas as vontades construtivas. Talvez o motivo que Ele tenha para não aparecer
e fazer justiça fosse quebrado no momento que Ele demonstrasse isso, por amor a nós,
Ele não o fez ainda.
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“Planejar o difícil enquanto ele ainda é fácil. Fazer o grande enquanto ele ainda é
pequeno. Por isso o sábio nunca faz o que é grande e por esse motivo ele sempre alcança
a grandeza” ( Sun Tzu – Arte da guerra )
JULGAMENTO REALMENTE JUSTO ACONTECENDO NO MULTIVERSO
O sistema capitalista funciona, de forma desigual, mas funciona. Prevalece e sobrevive
apenas porque ele tem as mesmas leis do universo interior e invisível onde existem as
escolhas de ceder as vontades que oscilam de forma pertinente assim como a liberdade
de buscar motivos pelos objetivos que o ambiente permitir.
Victor Frankl escreveu: “Faça todas as coisas como se fosse a segunda vez, e estivesse
prestes a cometer o mesmo grande erro”
Um julgamento realmente justo só pode ser feito pelo juiz que tem totalmente a
perspectiva do réu, do cúmplice, da vítima e da testemunha. Qualquer julgamento sem
a habilidade de se colocar no lugar do outro é falho e carente de verdade. O que pode
nos levar a entender que tudo isso que por essa teoria sugere um arquivamento,
também já está sendo julgada automaticamente pela dimensão que sobrepõe o tempo.
Você fere outro ser humano, mas você acha que não sente a dor do outro ser humano,
porque não tem consciência que já está na outra dimensão sendo julgado pela
perspectiva da pessoa que você afetou. Se agora, seu prazer temporário é a dor de outro
ser humano neste mundo desigual, então no ambiente paralelo do futuro você estará
tendo naquele momento exatamente a mesma percepção da dor de quem você fez mal
hoje.
Qualquer orgulho neste mundo pequeno, é imaturidade no ambiente de tempo híbrido.
Todo orgulho é um dos caminhos que te afastam dos motivos que fortalecem a ideia de
que toda humanidade já existe em sua perspectiva. Sentir-se superior é ceder a vontade
ilusória de ignorar que a escolha primitiva para que o acaso te proporcionasse vida não
foi feita por uma inteligência desconhecida que almejava o bem para o maior número
de seres possíveis.
Basta a ousadia de fazer a pergunta, ‘por que sou assim’? Porque as vezes quando nos
ofendemos é uma forma inconsciente da nossa essência reconhecer que talvez
precisamos aperfeiçoar nossas pequenas convicções para um propósito mais edificador
e menos orgulhoso.
Imagine, você no futuro lendo esse texto agora! Isso, o universo inteligente paralelo em
seus olhos neste momento!
Não é só você que lê esse texto, a humanidade toda junta que já existiu e existe estão
lendo isso com você. Pelo seu ponto de vista, já registrado e já acessado no tempo
hibrido. Só que nem elas e nem você sabe disso ainda, por esse mundo atual, e talvez se
souberam ou pensaram nisso não tiveram a oportunidade de publicar na internet por
querer a infantilidade de patentear essa ideia relacionada a quântica, filosofia e
cristianismo.
O caminho que percorri para encontrar a vontade que originou a ideia inicial por trás
desta teoria surgiu por objetivos solidários desenvolvidos com pessoas que ainda
dividem o mesmo sonho de conscientização e solidariedade: O PortalPorDiadema.
Sempre que você estiver sozinho e for fazer alguma coisa que pode ser errada ,
vergonhosa, egoísta ou sem proveito. Você está levando a humanidade toda para lá. No
tempo híbrido tudo que você faz é público, privacidade é uma ilusão! Você tem a
obrigação de dar o seu melhor sem méritos ou reconhecimento para que as outras
pessoas possam viver em harmonia. Qualquer tipo de orgulho, desigualdade e
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ostentação que hoje fazem pessoas imaturas rirem neste mundo limitado, já está sendo
motivo de vergonha num universo muito maior do que você pode imaginar.
Assim você só aprende realmente se conseguir priorizar as vontades mais sábias de sua
essência. Melhor do que ser você mesmo é escolher ser o melhor que existe dentro de
si mesmo. Pecar é mostrar a si mesmo que seus propósitos de vida são pequenos o
suficiente para escravizar vontades que não amadurecerão ou te satisfarão
completamente.
A Palavra bíblica inferno com referência ao Vale do Hinom ou Geena podem designarse aos labirintos do ambiente paralelo distintos do caminho do amor e da Vontade de
Deus. E se o reino dos céus existe no ambiente do tempo hibrido em que suas vontades
são direcionadas para a satisfação de Deus, então inferno é o lugar do tempo hibrido
em que nunca houve ou haverá satisfação completa, porque lá o fogo do desejo nunca
diz basta, e assim o pecado aprisiona muitas almas que o experimentam.
Assim, resta o reconhecimento do quanto somos estupidamente ignorantes, mas a
Humildade é incapaz de debochar de alguém, ela anda lado a lado com a empatia,
compreensão e paciência. Por isso Deus só permite que esse mundo seja ruim, no limite
que esse mundo ruim ainda permitir que qualquer um faça o bem! Palavras só são
realmente sábias quando são capazes de abrir nossa mente para enxergarmos a luz do
amor e cedermos a vontade de Deus em nós!
Você nunca está sozinho, você nunca deveria pensar que está sozinho. Porque o homem
que cruzou esta outra dimensão e voltou, afirmou diversas vezes que nada está
escondido.
“Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas, aglomerava-se, a ponto de pisotearem
uma às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindoos: “Acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Pois não existe nada
escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo
o que dissestes nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurrastes ao pé do ouvido, no
interior de quartos fechados, será proclamado do alto das casas. Jesus ensina o temor do Senhor”

( Marcos 4: 22 / Mateus 10:26 / Lucas 12: 2 )
Nenhum dos seus pensamentos será privado da humanidade, nenhuma de suas
escolhas será censurada para todos a entenderem e julgarem pela sua perspectiva.
"Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado."
(Jesus em Mateus 12,37)
Você já teve um sonho em que você sabia o nome de uma pessoa, com uma aparência
totalmente distinta da que a pessoa tem na vida real? E então se perguntou: ‘como eu
sabia que aquela pessoa era a que eu sonhava se ninguém me disse? ‘ É exatamente isso
que está acontecendo neste momento, sem você saber ou ter consciência. Mas a
humanidade paralela ‘sonha’ no futuro já existente o que você faz agora!
De alguma forma ainda desconhecida pela psicologia, perspectivas podem ser
implantadas em nós. Seus sonhos são evidências disso.
Outro exemplo disso, foi um sonho de minha vó que teve um pesadelo com uma mulher
e no dia seguinte conheceu essa mesma mulher que no começo ela tratou muito mal. E
depois percebeu que a mulher era muito bondosa, e não merecia ser tratada da forma
como julgou sem conhece-la. Por essa teoria não há outra saída a não ser darmos o
nosso melhor todos os dias. Jesus sempre chamou esse tempo hibrido de Reino de Deus.
Por isso ele falava do Reino dos céus no presente e no futuro, uma evidência é que essa
aparente contradição ainda hoje é extremamente discutida por muitos teólogos do
cristianismo. Essa perspectiva humanitária pelos seus olhos é que te farão conhecer
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realmente a vontade de Deus! Enquanto for cada um por si, nunca será Deus por todos!
Se eu ainda estou vivo é porque o exemplo de melhora que eu deveria dar para o mundo
eu ainda não cumpri!
Tribos antigas com filosofias parecidas com Ubuntu parecem ter compreendido isso de
uma forma humanamente prudente. ‘Gente, precisa de gente para ser gente’. A
satisfação de verdade é quando o que te beneficia também beneficia a todos. Como
podemos ignorar com tanta frequência a necessidade do sol em nossas vidas sem
mostrarmos qualquer gratidão e ainda procurarmos atingir tantos propósitos
mesquinhos como metas individuais de vida? A filosofia ubuntu diz: “Como eu posso
ser feliz se todos estarão tristes? ”. A ideia de que todo ser humano não pode ser feliz
sozinho, sempre deveria nos incentivar a um caminho, e nunca a uma meta como
verdade absoluta, não neste momento. Muitas escolhas erradas são feitas quando
acreditamos que ajudaremos alguém quando tivermos riquezas. Mas pela essência
desta hipótese os que se corrompem com o poder são exatamente os mesmos que
esperavam pelo dinheiro para começar a ajudar os outros. Comparo a humanidade com
uma criança sozinha num orfanato que se machuca e se suja de tanto brincar porque
acha que não tem supervisão.
Tudo que vemos é luz. Possivelmente Albert Einstein disse: ‘A luz é a sombra de Deus’.
Na verdade, por essa teoria que escrevo, eu estou afirmando que ‘A luz é um recurso
para registrar tudo que será acessado no dia do Juízo’.
Você não é mais importante do que qualquer outro ser humano, ainda se realmente nós
todos estamos ligados por um tipo de córtex cerebral divino que chamamos de luz. Mas
nossa sensibilidade ainda é pecaminosa demais para percebermos isso neste momento
atual. Ou seja, nós somos apenas um milagre vivo que ainda não entendemos a enorme
obrigação que temos de mostrar gratidão! Só as pessoas que entendem que não são
absolutamente nada, são as que realmente fazem parte de algo maior do que elas. Por
isso aquele que se humilhar será elevado e aquele que se enaltecer será humilhado. Não
perca mais tempo com o que é desnecessário, olhe para dentro de si mesmo, se silencie!
Cada ofensa que te fazem, não é a você que atacam, é apenas a sua perspectiva de
verdade que você nem sabe quão pequena ela é! Por isso grandes homens não se
ofendem e não podem ser atingidos por qualquer ofensa que venha de outro homem.
O Alicerce dessas pessoas está no amor, não numa convicção ilusória. Os mais
conceituados filósofos e pensadores provavelmente atingiram esta maturidade de uma
forma inconsciente, que muitos de nós não conseguimos ainda. Ofender-se com uma
discussão é provar a si mesmo que suas verdades são fracas.
Se nós acreditamos que existe um criador disso tudo que chamamos de universo. Pela
Relatividade de Einstein compreendemos que o tempo e o espaço estão intensamente
ligados. Por que gastamos nossa vida com coisas desnecessárias enquanto Deus
expande o universo para nos dar mais tempo de conhecer a sua vontade? Porque Deus
não quer que simplesmente façamos a vontade Dele, mas que primeiramente
encontremos em nós mesmos a mesma vontade que ele tem. Olhe tudo com os olhos
da humanidade que já existem dentro de você e você nunca mais errará! Por isso
disseram biblicamente que o amor é perfeito, ele não é ciumento, não se gaba, não se
orgulha, não se comporta indecentemente, não procura os seus próprios interesses, não
fica com raiva, não leva em conta o dano, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se
com a verdade, suporta tudo, acredita tudo, espera tudo e persevera em tudo, o amor
nunca falha! Talvez seja essa a percepção que todos nós deveríamos compreender!
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Penso que Jesus Cristo muitas vezes falava do ambiente universal do tempo híbrido se
referindo as vezes como um recurso do reino de Deus. Por Exemplo, conforme
registrado no evangelho de Mateus Capítulo 16 e 17.
Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam
vir o Filho do homem no seu reino
Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em
particular a um alto monte,
E transfigurou-se diante deles; e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se
tornaram brancas como a luz.
E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele.
E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui; se queres, façamos
aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para Elias.
E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz
que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo; escutai-o.
E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo.
E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes, e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo.
E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus.
E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o
Filho do homem seja ressuscitado dentre os mortos.

Pedro, Tiago e João tiveram a oportunidade de estar na perspectiva de diálogo entre
Elias e Moisés que já estavam vivos no reino dos céus num tempo futuro, e conseguiam
observar o que estava acontecendo na terra por intermédio de Jesus Cristo, que
conseguiu se transfigurar além do que chamamos de tempo para unir duas dimensões.
Independente da teoria ser aceita por você agora ou não, se ela estiver minimamente
correta, ela já é sua realidade no futuro. A sua participação no julgamento que estamos
tendo é real, existe e persiste. Esse fato não depende de qualquer aceitação sua. O
universo não te pediu licença para poder te fazer existir e não está te pedindo licença
agora para te julgar pela sua perspectiva existindo no ponto de vista de toda a
humanidade. A todo momento, a cada instante, a cada gesto, escolha, decisão, ação ou
atitude você só será importante lá, se perceber que não é ninguém aqui. Só pode
caminhar com a humanidade quem se sente parte dela, e só se sente parte dela quem
eliminou todo tipo de orgulho em seu ego. Humildade no coração é o único meio de
translado. Aperfeiçoando a teoria da origem, a explosão que originou o universo atual,
é consequência de uma das infinidades de estouros possíveis em que a melhor delas é
a que prevaleceu. Assim como as infinidades de vontades possíveis que exploram seu
coração, a que priorizar ceder continuará existindo dentro de você. Imagine um hacker
que tenta descobrir uma senha por força-bruta. A lógica computacional testa todas as
permutações possíveis de senhas, até encontrar aquela combinação que fará o login
dentro do sistema. Comparando com esta teoria, pode ser a lógica inicial e atual de tudo
ao extremo do espaço e também dentro de nós, cada um de nós é uma porção de um
buraco no universo do ambiente paralelo de tempo hibrido. Um processador demora
algum tempo para fazer estes cálculos, mas talvez o universo faça qualquer cálculo de
forma instantânea, sem demora, portanto, sem percepção humana. Com isso registra
tudo que poderia ter acontecido, mas faz contínuo o que favorece a diversidade da vida.
Essa teoria não precisa estar totalmente certa, mas se ela estiver consideravelmente
correta. Já seria o suficiente para compreendermos que talvez as religiões tenham mais
em comum do que elas imaginem. Talvez aquilo que as religiões mais acusam umas nas
outras seja na verdade exatamente o que falta para completar a sua própria doutrina,
se elas compreenderem o reino de Deus como o ambiente universal do tempo híbrido!
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Não haveria discussão se ao morrer a pessoa espera uma ressurreição ou se há vida após
a morte, quem pensar em função do tempo convencional vai continuar discutindo isso.
Puts grila, imagine se todos entendessem o que estou querendo explicar aqui? Talvez
poderíamos começar a entender um pouco de como funciona o reino dos céus!
Nada nesse mundo será a mesma coisa! Orgulho será desprezado, patentear será
blasfema, ofender será imaturidade, ostentação será infantilidade, machucar será
abominável, violentar será loucura, agredir será insensatez, ignorar a necessidade de
alguém será privar-se da maior oportunidade que o universo te dá!!! Materialismo seria
museu, Todo sentimento de posse seria a base da ideia de uma ancestralidade já
superada pela evolução. Amar será o único caminho! Solidariedade, humildade,
simplicidade, empatia, justiça, sinceridade, originalidade, união e honestidade não serão
mais valores, serão simplesmente obrigações e deveres.
Todos seríamos visionários: Bastaria as pessoas serem mais sinceras, honestas e
humildes, que veríamos comportamentos maravilhosamente diversificados,
personalidades espontaneamente interessantes, equívocos rapidamente resolvidos,
decisões incrivelmente libertas, preconceitos instantaneamente eliminados e atitudes
capazes de envergonhar o que conhecemos hoje como egoísmo.
Sua vida agora e o seu próprio julgamento nela estão acontecendo simultaneamente!
Então, diariamente você precisa mostrar o reino dos céus para todos que cruzarem o
seu caminho, mas eles não terão tempo para ouvir, estão muito apressados por não
conheceram a eternidade paralela que fazem parte, você deverá agir governado pelo
reino dos céus para que eles possam escolher a curiosidade do porquê ajudar sem ter
recompensas, almejar satisfações maiores do que essa terra proporciona, e as vontades
mais adequadas surgirão oscilantes no ambiente do tempo híbrido que elas já vivem.
Se você acredita que Deus vê tudo, por que não agir como se tudo pudesse ser visto por
meio de cada pessoa, inclusive você!
Você talvez possa se perguntar por que os documentos sagrados nunca disseram isso
então. Eu não respondo. Mas também te pergunto, será que não disse? Ou não
escolhemos os objetivos certos para compreendermos da forma como deveríamos?
Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração

( Mateus 6:21 )
Se você entender a palavra Tesouro como propósito, ou seja como seu motivo e seu
objetivo, Jesus mostra uma essência humana do coração do homem que existe além
deste mundo temporário.
Como Deus poderia explicar essa teoria do ambiente de tempo híbrido das escolhas
individuais atuais com efeito no âmbito do multiverso pelo registro histórico da luz
arquivadas nas matérias escuras multiplicadas cada vez mais pela expansão do
universo? Que tal o registro de Gênesis usado hoje pelo Judaísmo, Cristianismo e
Islamismo? Veja como Deus fala com Abraão sobre a humanidade, conforme palavras
que podemos ler no capítulo 15.
Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: "Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que
pode contá-las". E prosseguiu: "Assim será a sua descendência" Gênesis 15:5

Assim penso que Jesus foi como um mestre que não pressionava seus discípulos para
fazerem a vontade de Deus por obrigação. Mas mostrava os objetivos certos e os
motivos adequados para que as vontades divinas percorressem o coração de seus
discípulos. Assim como o sistema nos condiciona por sonhos ilusórios e razões egoístas,
Jesus condicionava seus discípulos para propósitos fora do alcance deste mundo, e
motivos resistentes o suficiente para enfrentar o universo. Durante 3 anos ele olhava
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além das aparências, conseguia entender a origem da maldade de cada pessoa. E as
chamava para os sonhos que as fariam escolher as vontades mais elevadas conforme o
progresso da personalidade individual de cada pessoa. Se entendermos isso, evitaremos
fazer qualquer julgamento desnecessário, e se acharmos necessário, tentaremos ao
máximo entender os motivos e objetivos de cada pessoa para encontrar fundamento
nas vontades erradas que achamos que ela cedeu. Enquanto muitos condenarão os
resultados, você olhará o fundamento. Enquanto muitos julgarão a aparência, sua
mente vai explorar a causa. Enquanto todos vão querer cortar galhos você vai querer
substituir a árvore podre e plantar a semente dos melhores frutos naquele solo!
Se entendeu tudo até aqui os pensadores abaixo amadurecerão seu ponto de vista!
Leia calmamente... e vai ver tudo fazendo mais sentido. O universo grita em silêncio para
que você possa compreender.
NeoqJav: “Envolva-se e explore o conhecimento do seu íntimo! O intervalo de vontades
e sentimentos que oscilam dentro de você são antecipadamente definidos pelos
propósitos de vida que você absorve do ambiente que você observa... Todo evento que
julgamos aleatório, foi detalhadamente calculado em um instante universalmente
mútuo limitado pelo tempo da sua menor escolha, que por sua vez é uma variável desta
equação existente na razão de todo espaço que vemos. ”
Charlie Chaplin: “A vida é uma peça de teatros que não permite ensaios, por isso cante,
dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem
aplausos”
Augusto Cury - “Violência gera violência, os fracos julgam e condenam, porém, os fortes
perdoam e compreendem. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um
autor da própria história. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. “
Paulo Coelho – “Se você não acorda cedo, nunca conseguirá ver o sol nascendo. Se você
não reza, embora Deus esteja sempre perto, você nunca conseguirá notar sua
presença”
Sócrates – “Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância”
Desconhecido: “Não corrigir nossas faltas é o mesmo que cometer novos erros”
Clarice Lispector: “O Caminho que escolhi, é o do amor, não importam as dores, as
angústias ou as decepções que eu vou ter que enfrentar. Escolhi ser verdadeiro. No meu
caminho O abraço é forte e o aperto de mão é sincero, portanto não estranhe o meu
modo de sorrir e de te desejar o bem. É só assim que eu enxergo a vida, e é somente
assim que eu acredito que valha a pena viver"
Dalai Lama: “Uma árvore em flor fica despida no outono. A beleza transforma-se em
feiura, a juventude em velhice e o erro em virtude. Nada fica sempre igual e nada existe
realmente. Portanto, as aparências e o vazio existem simultaneamente. ”
Clarice Lispector: “Sou o que quero ser, porque possuo apenas uma vida e nela só tenho
uma chance de fazer o que quero. Tenho felicidade o bastante para fazê-la doce
dificuldades para fazê-la forte, Tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para
fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, elas sabem fazer o
melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. ”
Dalai Lama : “Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o
dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro esquecem do
presente de forma que acabam por não viver nem no presente nem no futuro. E vivem
como se nunca fossem morrer... e morrem como se nunca tivessem vivido”
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Desconhecido: “Se você quiser muito uma coisa, e buscar você irá encontrar! Mesmo
que para isso você tenha que ignorar um monte de outras coisas, e uma dessas outras
coisas pode ser a verdade! ”
NeoqJav: “A ignorância é o maior escudo que se pode ter, é forte o suficiente para te
proteger de qualquer crítica e grande o bastante para tapar a sua visão e não perceber
o rumo do seu próprio caminho.”
Pierre de Ronsard: “Aquele que se conhece é dono de si mesmo”.
Krishnamurti – Jiddu : “Ninguém pode colocá-lo em uma prisão psicológica, você
já está preso”.
Podemos chamar o ambiente universal de tempo híbrido por diversos nomes
como:
1. Universo da união histórica das perspectivas
2. Mundo do registro da melhor permutação das escolhas
3. Unidade do multiverso filosofal
4. Um dos recursos do reino dos céus
5. Supervisão invisível dos adultos infantis e egoístas ao redor de quem lê isso
Simplificando tudo ao máximo: Assim o livre arbítrio condicionado a objetivos
egoístas limita lentamente a possibilidade de vontades que te fariam progredir.
Assim a liberdade individual é ilusória pelos próprios limites e condicionamentos
que esta teoria explica enquanto a liberdade na escolha de um ponto de vista da
humanidade que podem finalmente apontar um progresso no mesmo instante da
permutação de escolhas calculadas instantaneamente na melhor das hipóteses
que decidimos em conjunto universal e unanime formar o agora!
Albert Einstein disse: “Se somos bons apenas por temermos um castigo ou
almejarmos uma recompensa, então realmente somos um grupo desprezível”.
Assim pela nova teoria da relatividade aperfeiçoada com o conceito do universo
paralelo do tempo híbrido dentro dos ensinamentos Cristãos concluo que. Se
somos bons por um motivo verdadeiro é pela consciência de que a privacidade
é uma ilusão”. É melhor ter uma vergonha temporária nesse mundo injusto, do
que ter uma vergonha eterna no universo da justiça onde as todas perspectivas
são reveladas por uma percepção genérica que ultrapassa todos sentidos de
nossos corpos terrestres. Para corpos celestes novos sentidos universais. ”.
Essa explicação cientifica jamais seria ensinada pela classe orgulhosa do
cristianismo, em que as vontades divinas para as ideias primordiais só seriam
alcançadas pela porta estreita pela sensação da humildade, solidariedade e
conscientização longe de objetivos egoístas para méritos ou ganhos pessoais
que expressariam a imaturidade convencional do mundo!
Envolva-se e explore o conhecimento do seu íntimo! O intervalo de vontades e
sentimentos que oscilam dentro de você são antecipadamente definidos pelos
propósitos de vidas que você absorve do ambiente que você observa...Todo
evento que julgamos aleatório, foi detalhadamente calculado em um instante
universalmente mútuo limitado pelo tempo da sua menor escolha, que por sua
vez é uma variável desta equação existente na razão de todo espaço que vemos
Se a felicidade de uma vida comum um dia poderá ser mensurada em intensidade será pela
quantidade de nasceres do sol que ela contemplou

Se acredita nessa teoria,
Leia os 4 evangelhos! Agora eles te darão outra perspectiva talvez
nunca observada por nossos ascendentes e instrutores!
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Conclusão
Albert Einstein disse uma vez: ‘De absoluto somente a relatividade’. Até essa
frase pode se encaixar perfeitamente pela ideologia de que o que a pessoa acredita é o
que define a escolha dentro do espiral paralelo e experimental onde nossas perspectivas
habitam eternamente. A escolha de acreditar nessa teoria não foge à regra, mas por
meio dela, concluo a hipótese da teoria da suposição de uma tese sobre a verdade de
tudo que não existe, na próxima página.
Estamos sempre em dois lugares ao mesmo tempo, um consciente de si e
inconsciente dos outros, e no ambiente paralelo do tempo hibrido, estamos
inconscientes de si mesmo e conscientes dos outros. Embora não tenha como passar de
lá para cá, ou de cá para lá, seu coração sente isso. Porque é só lá que saberemos o que
é empatia de verdade. Conforme uma parábola do mendigo Lázaro e do Rico ilustrada
por Jesus Cristo registrado em Lucas Capítulo 16.
Assim, o pior da vida não são as grandes dificuldades que passamos, mas sentirse sozinho perante elas. Por isso a sabedoria não está em negar as suas vontades, mas
primeiramente assumi-las e depois dar a prioridade certa a cada uma delas. Coloque-se
no lugar do outro! Devemos harmonizar a nossa vontade individual com a vontade da
humanidade
Existem 3 formas de enganação neste mundo que criamos: acreditar que alguma
coisa ou bem material é mais importante que qualquer ser humano, acreditar que as
recreações e distrações deste sistema podem realmente te satisfazer e viver todos os
dias da sua vida esquecendo-se de que logo você vai morrer.
Por isso o sábio vive todos os dias da sua vida sabendo que a morte se aproxima,
sabe que o mais importante no universo é conhecer a vontade de Deus dentro de si
mesmo e que a única coisa verdadeiramente capaz de te satisfazer é amar ao próximo
e ajudá-lo, sempre semeando a mensagem que desperte o melhor nas pessoas ao seu
redor. Essa mensagem chama-se reino de Deus.
Você não escolhe o seu governo quando vai até uma urna votar, você escolhe o
seu governo quando ouve a palavra do amor de Deus e decide ignorá-la ou aceitá-la,
pois o reino dos céus governa o coração das pessoas que o aceitam. Não importa se o
sistema é capitalista, socialista ou comunista se cada membro dessa sociedade possuir
o reino divino no seu interior. Nós ainda achamos que são as regras no exterior do ser
humano que dizem como a comunidade deve andar, quando na verdade é a
personalidade de todos juntos que a fazem se mover. É o interior do homem que rege
tudo e se isso estiver unificado no verdadeiro amor de Deus, não importa o sistema que
vivemos, por causa das escolhas das pessoas que nele vivem isso tudo será belo. Se você
busca praticar a vontade de Deus, busque antes os objetivos e os motivos Dele. Tenha a
Paz incrível e contagiante de Jesus Cristo com você!
Lucas 18:17 = “Se não aceitarem o reino de Deus como crianças, vocês não entraram
nele”
Para uma criança, o objetivo e o motivo é o mesmo. Assim, se você permitir que o reino
de Deus governe o seu coração agora, pela perspectiva da humanidade, então você terá
direito de participar dele no futuro.
Lucas 17:20,21 = “E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de
Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem
dirão: Ei-lo aqui, ou: Ei-lo ali; porque eis que o reino de Deus está entre vós. ”
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Hipótese da Teoria da Suposição de uma Tese sobre a verdade de tudo que não existe
Tudo são teorias, todas as coisas são perspectivas que fazem sentido quando comparadas com
outras hipóteses que em algum momento nos convenceram por um grande fundamento que
nós já não se quer lembramos mais! Mas ainda é algo que faz parte de nossa personalidade
embora já nos esquecemos o porquê!
Esquecemos porque somos, mas continuamos sendo! Quando o que nos motiva não é o
conhecimento ou o que se sabe, e sim o que você acredita e o que você sonha! Assim não
sabemos explicar totalmente quem somos e ainda queremos definir algo que está fora do nosso
alcance! Somos mais afetados pelo que acreditamos do que pelo que conhecemos.
Temos teorias referentes as explicações da vida, ciclos, fotossíntese, gravidade, tempo, espaço,
radiação, átomos e universo.
Queremos resumir o ciência da necessidade humana do sol, mas se quer entendemos
exatamente como a sua ofensiva radiação e energia consegue nos permitir a vida. E quando
brincamos de saber, fazemos a caca que foi o desastre de 1986 em Chernobil.
Modificamos criações incríveis, que conhecemos pouco. E ainda ousamos patentear nossas
modificações! Pagamos uma fortuna para o vale do Silício que nem inventou o Silício!
Achamos que criamos vacinas e remédios quando apenas produzimos o estímulo para o próprio
organismo humano se curar ou tornar-se imune!
Achamos que conhecemos doenças até ver uma mulher grávida com câncer ser curada quando
pega malária!
Até que ponto as doenças são benéficas ou prejudiciais? É arrogância dizer que sabemos esta
resposta! Os males só são piores ou melhores pela associação que fazemos ao que vemos.
Se o mundo que achamos conhecer é temporário e tudo o que existe é ilusão, então a verdade
torna-se evidente pela crença de que só o amor é algo real. Só faz sentido acreditar que é pelo
amor que se chega a verdade e não pela verdade que se chega ao amor! Só é ele que constrói,
o conhecimento apenas te tornará vaidosamente estúpido!
Estar sempre certo é o pior erro que se pode cometer! A verdade não está naquilo que está
absolutamente certo, mas naquele fundamento flexível que te faz praticar a justiça e sentir que
no mínimo você deve fazer o seu máximo para que esse mundo não piore!
Não sabemos quem somos, e sabemos muito menos quem é Deus! Religiões se dividem por
tentar defini-lo. Mas por essa lógica, se o amor é real e se Deus existe, então Ele é amor!
Nossa mente nunca fica intacta, e nossa memória mais consciente é a recente.
Quando a sua verdade for confrontada, você se sentirá ofendido e não saberá nem o porquê!
Só haverá duas escolhas: ser orgulhoso ou ser humilde! Qual você acha que te fará amadurecer?
Sinta-se ofendido, não reaja violentamente ao seu professor! Isso é extremamente necessário
para seu verdadeiro crescimento!
Esse livro talvez poderá ser encontrado em PDF no site:

www.portalpordiadema.com.br
É uma rede social anônima sem fins lucrativos voltada para um município específico com o
intuito de incentivar publicações para apoio em necessidades da população e em injustiças
individuais praticadas por quem acha ilusoriamente que pode ser feliz sozinho afetando
negativamente outro semelhante seu.
Portal Por Diadema pode começar uma mudança no Brasil ou no mundo???
Tenho esperança em fortes fundamentos que sim!!! É uma ideia do século 21 por grandes
pensadores além deste século!!!
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