O Pecado Original
A busca por compreender a vida e a existência é o que me motivou como animal humano. Saber de
nascimento e morte, do antes e o depois.
Transitei estudando por muitas filosofias e religiões, mas, nenhuma me de o entendimento
necessário. Até o dia que dei inicio no transito dos grupos de Sai Baba. Anos transitei por eles, até
que tudo parecia sempre a mesma coisa, e, não encontrava sentido, não conseguia obter o
entendimento tão buscado. Me afastei dos grupos, mas, não da busca, nem do entendimento da
minha experiencia com o mestre Sathya Sai Baba, nem a sabedoria adquirida dos grupos, e para ser
honesto, com nenhuma sabedoria obtida pelos anos de estudo.
Me vi sonhando acordado, que estava em um grupo, e, me solicitavam que falasse sobre a minha
experiencia com ele.
Acedi a falar, mas, explicando que falaria sobre as conclusões obtidas através do mestre, e dos
ensinamentos de minha vida.
Os ensinamentos mais importantes de Deus, estão bem a vista, e, todos o praticamos diariamente,
somente devemos compreender o que fazemos, e o porquê.
Neste momento eu me expresso para vocês no idioma português, e vocês, que o conhecem,
compreendem o que digo para vocês. Mas, cada um interpreta na sua medida.
Isto que fazemos é comunicação dos humanos, nós, os animais humanos. E para entender, levarei
vocês a minha infância, quando minha mãe, mostrando uma figura, me disse:
-Isto meu filho, é um gato. Ao que respondi questionando:
-E porquê é um gato?
É quando ela não soube explicar. A parte fundamental de todo questionamento humano, está aqui,
nessas perguntas.
A resposta, deveria ter sido:
- É um gato, porque nós humanos, criamos os idiomas, e assim, para nos comunicar entre todos,
determinamos que isso seria um gato. Fomos nós que demos o nome de gato a este animal.
Mas, indo mais longe, aquela mosca que foi fotografia no dedo do mestre Sathya Sai Baba, também
é um animal, mas, nos o determinamos como uma especie de animal inseto, e o gato é determinado
como mamífero, igual a nós. Ao que questionamos:
E, porquê essa diferença entre gato e mosca?
-A resposta meu filho, é que todos os animais, como também as plantas e minerais, são seres. E, nós
também somos seres.
-Que confusão! Não entendo.
-Não existe confusão. Tudo e todo são seres, mas, nós animais humanos por característica nossa
precisamos questionar e compreender sobre tudo. Nós buscamos a compreensão e o saber de todas
as coisas, somos animais científicos, buscamos a compreensão, através das comprovações.
Neste ponto, mudei um pouco, para explicar sobre a ação. Nos através dos ensinamentos de Sai
Baba, falamos sobre o Carma, como consequência das ações. Más de fato, o caminho da ação é
obrigatório para todos os seres, como também para o Universo como o grande ser que é.
O caminho da ação, nos mostra não somente quem somos, mas, também as diferenças. Todas as
ações trazem consigo uma consequência, que terminará produzindo mais ações.
Dentro das características de todos os seres, temos que a comunicação de todas as espécies é
universal. Menos nós humanos, que também usamos a comunicação de nossos ancestrais, os

macacos. Más, a diferença de nós humanos com os demais seres, é que somos o que poderíamos
denominar de mutação forçada.
O Como Surge o Humano.
No ancestral do planeta terra da atualidade, o seu tamanho era muito maior, dificilmente
poderíamos saber o quanto maior. A lua era imensamente grande, por que na verdade, era outro
planeta.
O equilíbrio do sistema planetário solar, estava em transformação, e o que era o planeta ancestral,
estava cheio de vida, muitos hoje extintos, como os dinossauros. O planeta lua, se acercava do
ancestral do planeta terra, até produzir uma colisão.
Os seres, ficaram sem nada, especificamente os macacos, nossos pais, ficaram sem florestas e
limentos.
Todos os seres animais, têm dentro da energia primordial denominada mente, tudo que deve buscar
e fazer, estando muito limitado, o fato de produzir mudanças radicais. Mas, para sobreviver, era isso
que tinham de fazer. E, essa foi a razão pela que os macacos humanos criaram os diferentes
idiomas. Diferentes, pela impossibilidade de comunicação física entre os diferentes sobreviventes.
Tiveram que se alimentar de cadáveres, de buscar abrigos inventados, sendo a sobrevivência um
verdadeiro milagre.
Assim com o tempo as mutações físicas ocorreram, somente pelas mudanças do habitat. E, com o
tempo o planta terra se estabilizou com sua lua, e possivelmente com o surgimento dos planetas
mercúrio e vénus.
Nós humanos tratamos de explicar toda essa mudança, mas, não conseguimos. E, foi quando
cometemos o erro original, ou pecado original, que foi o acreditar em ser superior.
Isso ocorreu naturalmente, como mãe superior a filho, um animal mais forte que outro, e assim por
diante. Mas, esse erro foi o causante de todos os sofrimentos humanos, como também, aqueles que
causamos aos outros seres.
Não existe nada superior, somente diferentes, cada qual cumprindo com seu dever no transito da
existência do universo.
Sabendo isto, podemos passar ao próximo avanço no conhecimento do saber, que é o compreender
o como estamos constituídos, não somente a nós, mas, também todos os seres. Pois, todos estão
construídos de acordo as mesmas regras.
Como um animal humano está constituído?
Para saber isso, vamos a buscar cada parte do corpo humano, desde a sua menor parte constitutiva.
Então, chegaremos a um contexto básico, não exatamente o verdadeiro, mas, sim o que nos dará as
respostas necessárias para saber e compreender.
Um corpo humano está constituído de aproximadamente trezentos trilhões de células, que não são
outra coisa, que pequenos animais, cumprindo seu papel, dentro do “Todo”, “Universo”, desse
corpo humano.
Que igual a sociedade humana, morrem e nascem constantemente, sendo que de dez anos para trás,
as células estão todas mortas, e, nosso corpo sobrevive pelo serviço constante de suas descendentes.
Um dia morreremos, e nesse dia, todo o universo do corpo com suas trezentas trilhões de células
existentes, também morrerão. Esse é o verdadeiro e único apocalipse.
Neste ponto olhamos para o planeta no qual existimos. E, observamos que no planeta terra existem
uma infinidade de diferentes seres, que como as células do nosso corpo, são as células do corpo
planeta terra. Todas as células do planeta terra, estão unidas pela atmosfera, se retiramos a
atmosfera do planeta, ocorre um apocalipse, todos os seres do planeta morrem ao mesmo tempo.

Se bem isto não é absolutamente exato, sim é exata, a compreensão e o saber. Pois esse saber denota
uma verdade inamovível na existência. E, para saber mais, devemos observar as nossas limitações
como humanos que somos.
Na nossa existência está determinada uma constituição física que nos limita. Nunca poderemos
saber de tudo o que existe. Pois, nossa audição, visão e todas as nossas percepções estão limitadas
pelo que somos. Animais Humanos. Seres como todos os demais, complementando o serviço para a
produção do existir, das ações que produzem experiencias, o possível eterno movimento Universal.
Aqui passaremos a entender algumas das coisas que nós humanos criamos, como a palavra Deus.
Nós criamos a palavra Deus, para representar um significado que já existia, que percebemos, e,
queremos compreender, ter o saber de como, e os porque.
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