
Usando a palavra Deus, significando qualquer coisa!

Se falam para não dizer o nome de Deus em vão, são uns incoerentes! 
Pois, qual seria o nome de Deus? Se rabinos dizem ser Jeová, Maometanos Ala 
ou pastores Jesus; não deveriam eles mesmos, não fazer o que fazem. Pois 
todos eles falam o nome de Deus em vão.

Mas não se preocupem. Como o nome de Deus seriam todos os nomes das 
coisas que existem, todos os nomes. O que realmente querem dizer é isto:

A  comunicação  humana  é  uma  ciência  complexa,  pois  as  plantas,  com 
feromônios,  e  os  animais,  com  sons,  tons  gestos  e  formas;  tem  sua 
comunicação intuitiva e natural que os levam a se compreenderem. 
A comunicação humana difere dos outros animais, pois ele agrega e inventa, 
modificando a sua estrutura puramente intuitiva.
Um desses agregados é a palavra “espírito”, que foi criado para especificar o 
que seria o sopro de vida além do corpo. Mas o significado desse vocábulo se 
barra em um muro, e não é compreendido na pratica da existência humana, 
falta o significado prático que o leve a ser compreendido na relação com as 
outras  coisas  da  vida  pratica.  E  se  explicamos  que  espírito  é  sinônimo de 
mente, o muro se quebra dando ao humano um sem fim de possibilidades de 
compreender melhor a palavra espírito.

A comunicação humana, e os idiomas são a tentativa de expressar e transmitir 
experiências e sentimentos por um indivíduo, onde a palavra expressa, tem o 
significado  da  compreensão  de quem fala,  mas  ninguém recepciona  o  que 
outro expressa, da mesma forma como este pretende que se entenda. Nunca é 
igual à recepção de uma pessoa, com nenhuma outra, pois isto depende das 
experiências  individuais.  Basicamente  do  nível  de  consciência  de  cada 
individuo,  e  o  nível  de  consciência  é  único para  cada humano,  poderá  ser 
similar, mas é único.
O som e as letras não têm tanta importância. Se mudarmos a palavra sem 
mudar o significado, nada mudaria, chamemos ao amor ódio, ou ao bem mal, 
nada mudaria, pois o importante é o significado da palavra e não os sons ou 
letras.  O  idioma  e  as  regras  gramaticais  são  uma  tentativa  de  que  o 
entendimento  seja  o  mesmo  para  todos,  uma  forma  de  facilitar  uma 
transmissão  de  compreensão  global,  mas  existência  de  tantos  idiomas 
diferentes nos demonstra que não são tão importantes às regras gramaticais 
nem os sons. 

Compreenda o que falas e as diferenças entre as palavras! Dor é referente ao 
físico, sistema nervoso, já sofrimento tem outras implicações, e padecimento, 
significa um sofrimento menor, mais levadeiro.
Não temas a dor, sofrimento ou padecimento! Pois a dor é um chamado de 
atenção  ao  físico,  que  como  consequência  tem  a  manutenção  da  vida. 
Sofrimento, em realidade é uma classe do destino, pois o humano somente 
apreende  as  coisas  quando  o  sofrimento  move  sua  estância  de  prazer  e 
satisfação. Padecimento é a compreensão de algum sofrimento ou dor. ISTO É 
O QUE SIGNIFICA NÃO FALAR O NOME DE DEUS EM VÃO.


