
Que é a ilusão?

Se nos aprofundamos para entender a comunicação humana, e observamos a 
comunicação dos diferentes animais, ademais de perceber que o homem cria um mundo 
unicamente para os seres humanos.

Nada é o que parece no Universo.
O Universo Verdadeiro, tal qual é, não pode ser percebido como ele é, pelo ser humano.

Nele tudo tem comunicação, tudo e todos tem o seu idioma e o seu som. Más, por 
exemplo, a nossa audição é limitada, e os sons no Universo são de gamas muito mais 
altas e baixas, daquilo que nossa audição humana pode perceber. Por isso na 
compreensão humana, o Universo é limitado, nada é, na Verdade, como ser humano 
percebe. Desta forma, aquilo que o humano diz ser Verdade, é geralmente, unicamente a 
sua Realidade, de aquilo que ele pode perceber deste Universo. O que ele percebe é o 
que ele diz ser. Más, a realidade do que é, surpreende somente pensando nisso.

E como consequência, o mundo criado pelos humanos, não permite a sua realização e 
harmonia no meio do qual forma parte, alterando e impedindo também a harmonia dos 
outros seres que existem. Porque ocorre no “Central Park”, de New York, que os pássaros 
ataquem os humanos? Porque surgiram, as mal denominadas, “abelhas assassinas”?

Para o homem perceber a Verdade, deverá poder compreender, que tudo no Universo são 
SERES. Que tudo se une, como o casamento humano. Que por isso todos os corpos 
complexos, são formados por corpos menores e mais simples.
Quê as rochas se comunicam de uma maneira não perceptível! Fazendo por isso, que 
quando você cuida das paredes e recantos de sua moradia com dedicação e esmero, 
essas paredes e coisas, te enviem uma energia positiva, quando entras em casa.
Essas são as ínfimas percepções que formam a felicidade, pois esta, também parece 
estar formada por pequenas percepções, que ao final produzem o se sentir feliz.

Ao parecer, nós somos os transformadores, somos os causantes de desarmonias onde 
existimos, da mesma forma, que um vírus ou bateria, destrói nosso organismo para existir.

A pergunta é: “Poderíamos harmonizar a natureza ao nosso redor”?
Não sei até onde isso é possível, mas deveríamos conseguir. Para obter esse logro, é 
necessário, que compreendamos, que cada coisa tem algo do que precisamos, cada 
planta tem sua medicina, cada grão de areia, é o que forma uma muralha. É nem se fala 
da energia “AMOR”, que os animais emitem, quando somos conscientes e respeitamos 
sua essência.


