AS REALIDADES QUE EXISTEM
Basicamente, existem duas realidades diferentes. Que depois se subdividem. A realidade externa, e
a realidade interna de cada ser, seja humano, ou não.
A mais importante no caso dos seres, inclusive do animal humano, é a realidade interna. Pois, ela é
a que transcende o tempo e os corpos.
A segunda, é a realidade externa. Que se subdivide em realidade imediata, ou cercana, circundante;
ou realidade afastada, da qual somente somos conscientes que existem.
A realidade imediata de um cidadão do Rio de Janeiro, é seu bairro, seu trabalho, onde passa o
maior tempo de sua vida. Más, existem bairros nessa cidade que ele não conhece, nem sabe que
existem.
Com a adquisição de informação, nas escolas e instituições de ensino, adquirimos o conhecimento
da geografia, de todos os países que compõem o planeta no qual existimos. Também ocorre igual,
existem lugares que desconhecemos existir.
De tudo isso, temos que a realidade externa, se subdivide em real, aquela importante e imediata, e a
conhecida dentro do conhecimento. Ou seja, realidade conhecida. Da qual obtemos a consciência,
que é, muito mais que sabedoria, sendo ela o pleno saber; de que a realidade de um cidadão da
cidade de HongKong, difere da de um cidadão do Rio de Janeiro. Fazendo como consequência, que
ambos não tenham pleno conhecimento um do outro.
A realidade externa é onde os corpos realizam as experiências, obtém o conhecimento pela obtenção
das consequências de suas ações. Dela a realidade interna, que viria a ser a mais importante, a
verdadeira realidade do indivíduo.
Então! Para compreender a existência, e a vida, precisamos de um parâmetro de realidade
verdadeira. Sendo a selva, a verdadeira realidade só animal no planeta terra. E, o cosmos, a
realidade verdadeira do Universo.
Como vivemos em uma sociedade humana, é confuso para alguns compreender essa realidade de
vida. O fato, é que a realidade verdadeira dos corpos, é a natureza, dentro do planeta terra.
As cidades, organizações, empresas e instituições, são realidades fantasiosas, ilusórias, pois sofrerão
mudanças e/ou desaparecerão algum dia. O fato da relação de tempo entre uma vida humana, e a
destruição de uma cidade ser tão grande, faz que o humano sinta uma situação de segurança irreal.
Ou seja, não verdadeira. Cada realidade têm seu próprio tempo.
A realidade interna transcende o tempo. Por isso tudo e todos são Deus! Partículas divinas, criadas
do próprio corpo de Deus, o corpo da Consciência Absoluta que tudo Une.
A diferença entre as realidades, é que Deus cria a tudo de sí mesmo, e o humano, cria do que Deus
já criou.
Por isso eu considero cada coisa, cama, faca, parede, como seres também. POIS TUDO QUE O
HUMANO CRIA, É CRIADO DO CORPO DE DEUS.
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