Eliminando as Ilusões
Muitos seres humanos, sabemos da necessidade de transcender os conceitos do bem e mal.
Imprescindível, para crescer em compreensão e consciência.
Mas, a realidade é que o humano vive dando valores a tudo escada coisa.
Isto é: aquilo é sagrado, mais caro, melhor, etc. Sem perceber, que todas essas escolhas, são a causa
de seus erros. De viver na ilusão, pensando, acreditando, que vive, na verdade. E, ainda, afirmando
ter razão, como se realmente soubesse da verdade.
Eu só sei que não sei nada! Alguém, falou.
Na existência, não existe nada superior, inferior, melhor ou pior, tudo é necessário, por isso tudo
“é”. Ou seja, tudo tem o mesmo valor.
O que realmente fazemos, é escolher alguma coisa.
A verdade, é que, todos somos seres.
Que galáxias, estão compostas por seres, partículas menores, chamados de sóis, ou planetas.
Que tudo que existe, está composto por seres menores. Que, a sua vez, formam seres maiores.
O planeta Terra, no geral, está formado, dito em forma groseira, por partículas, de minerais, vegetais
e animais.
A realidade é a selva, as cidades são as realidades transitórias, como tudo que o homem constrói.
A diferença, é que Deus cria do próprio ser que ele é, e o homem, cria a partir do que já foi criado.
Sabedoria não é instrução nem doutorado, sabedoria é transcendência, igualar as partículas em um
mesmo valor.
E a sabedoria “transferida do cosmos”, ou Deus, é a dádiva. O presente divino, de conseguir ver a
Consciência, de ver a Deus.
As diferenças estão no aprendizado, no conhecimento obtido.
A chave para obter conhecimento, é o desejo absurdo de dar de si mesmo, de ajudar a humanidade a
ser feliz, de mostrar o caminho recorrido, por um inservível velho, como eu.
É onde surge, devagarinho, as peças que encaixam, no quebra-cabeça da compreensão.
Que, é o que leva a obter o saber.
É uma estupidez minha, o pretender ajudar ao mundo e a humanidade. Pois, avatares, são homens
que nascem com um cartão de visitas. Que é, o fazer milagres, para que humanos comuns, prestem
atenção.
Más, mesmo eles, não mudaram o mundo.
Isso quer dizer, que para o Criador, existe uma construção em andamento, que é, "o hoje".
Na verdade, cada um de nós, busca manter sua pureza de coração. Para que na morte, os fantasmas
do arrependimento, sejam menos.
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