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Resposta: Só existe uma dimensão. 
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Resposta: Só existe uma dimensão. Não existem “mundos paralelos” senão entre aspas. A dimensão 
é sempre a mesma porque o tempo é sempre o mesmo. O espaço é que é diferente. Mas há um Tempo 
Universal, há um Relógio da Vida. E as horas que o Relógio da Vida está a dar são iguais em qualquer 
espaço do Universo. Os calendários são feitos pelo homem e são adotados pela civilização. Nós 
simplesmente seguimos um calendário, para nos podermos situar, para termos “referências temporais” 
dento do espaço. Para não perdermos a noção do espaço e sabermos onde é que andamos, onde é que 
estamos. O que quer dizer que se uma nave espacial de Jupiter de Gabriel Garibaldi aterrar na Terra e 
disser que estamos em 2080 de Antoine Canary-Wharf e se adotarmos o novo calendário e adiarmos 
o calendário para 2080 de Antoine Canary-Wharf, nem por isso o Tempo Universal mudou, nem por 
isso o Tempo Universal adiou. Se neste preciso momento em Jupiter de Gabriel Garibaldi estiver um 
joviano “igual” a mim a escrever exatamente o mesmo que eu estou a escrever, isso não é um mundo 
paralelo. Não é por estarmos a 628.000.000 km que faz com que estejamos em “mundos diferentes”. 
Estamos em “mundos diferentes” em termos intelectuais, geográficos, económicos, jurídicos… Em 
Jupiter de Gabriel Garibaldi há um Black Code, há um Pink Code… O Direito em Jupiter de Gabriel 
Garibaldi em nada tem que ver com o Direito da Terra. Não existem mundos paralelos senão entre 
aspas, senão metaforicamente, senão literariamente. Se existem, são reais. Vejo os “buracos negros” 
como “autoestradas” que nos levam a viajar mais rápido no espaço. Que nos dão um “sprint” para 
irmos espreitar “outros mundos”. Mas é tudo físico. É tudo tecnológico. Somos “espíritos” com vida 
enquanto estivermos num corpo com vida. A matéria morta está morta, não tem vida, nem ganha 
vida. Não vejo por isso a reencarnação, senão do espírito leve, do espírito bom, do espírito com vida.  
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