O humano é superior ao que?
O humano é um animal preso nos níveis de inconsciência coletivo daquilo que a maioria
da humanidade acredita ser, ou mesmo acha que deve ser. Disso temos que é comum
que os humanos acreditem que são superiores aos demais seres do universo. E isso é na
realidade uma muralha que impede de ver quem somos em realidade. Que nos impede de
ver realmente a grandeza, compreender a consciência. Nesse nível ele não conseguirá
nada.
O humano chama ao gato, de gato, planta de planta, oro de oro, e específica qualidades
identificando cada coisa. Mas como Mark Twain expresso ao transformar-se em um cristo
por amar a humanidade, se todos os gatos miam, porque os humanos têm tantas formas
diferentes para se comunicar?
Partindo da base, para ir ao próximo nível de consciência, o humano tem que mudar sua
visão e compreensão da existência para uma coisa fácil, real e verdadeira. Ou seja, ver
no gato, planta ou átomo, ao seu semelhante. Um ser que é parte de uma consciência
maior, que está realizando uma tarefa ao existir num corpo. Que todos os corpos que
existem são uma partícula de Deus, são todos iguais. Nenhum é superior, são todos
partes de esse ser absoluto de consciência que forma este Universo.
Para ver isso, devemos mudar algumas formas de ver, compreender as coisas.
O corpo humano está composto de 300 trilhões de animaizinhos que damos o nome de
células, sendo que cada uma dessas células, é na realidade uma mente em um corpo.
Que todas as mentes não são físicas como o universo, não tem tamanho e o tempo não a
influência, ela não morre, somente cresce.
Que nessa mente existe a adaptação da consciência ao corpo que existirá, que viverá,
sendo um ator que entra em cena e sai no filme da existência.
Essas células de 10 anos atrás estão praticamente todas mortas, mas que nosso corpo
segue existido pelas suas filhas e netas.
Ao olhar para fora e ver a sociedade de humanos, animais vegetais, átomos de diferentes
graus. Podemos observar que todos nós estamos unidos pela atmosfera que nos permite
existir a todos neste planeta terra. Que se retirássemos a atmosfera do planeta todos
desapareceríamos, morreríamos, que essa atmosfera é um corpo gasoso que nos une e
permite que possamos existir.
Como conclusão, podemos ver que o planeta terra é também um corpo com sua mente,
que através de leis e harmonias existentes, sistemas, planetas e galáxias formam o corpo
do Universo.
O Universo está subjugado, escravizado pelo tempo! Como também nós. E somente
existimos em um ponto do tempo, porque antes tivemos o apoio de tudo aquilo que já
morreu, se transformou e ou reencarnou em alguma das formas existentes.
Nada disso será percebido se os humanos se acreditam superiores a alguma coisa.
NADA É SUPERIOR, TODAS AS COISAS SOMENTE SÃO DIFERENTES, PARA SERVIR
E COMPOR O GRANDE CORPO UNIVERSAL. E permitir a existência física.
O humano primeiramente se acredita superiores aos demais animais.

Depois, os mais bem-sucedidos materialmente, acreditam ser superior aos que possem
menos bens. Se reúnem nesse seleto grupo, e passam a pensar que são uma “raça
superior”.
No final, como expressou um rabino em Telavive, somente a raça judia é escolhida e
superior, os demais seres humanos são sêmen defeituoso.
Ou seja, PORRA defeituosa!
Eu digo: PORRA! PORRA! E PORRA!
Mas se o homem quer saber quem é superior, é bem fácil de determinar. Superior é
aquele que não precisa de nada nem de ninguém.
Percebemos assim que o reino superior é o reino mineral, a terra. E quem segue é o reino
vegetal que precisa da terra mas não dos animais. Somente no terceiro lugar os animais.
Dentro do grupo dos animais, todos são superiores aos humanos.
Isso deve-se a característica específica do animal homem. Basicamente o homem é um
animal, um animal que constrói um mundo dentro do mundo. É assim como os animais
humanos, são capazes de fazer coisas, que os demais animais seriam incapazes de
fazer. Estes são os demônios, que vão para o último escalão, o mais baixo que possa
existir.
Os demônios, são animais que negam os valores internos do ser, se negam a si mesmo,
e somente humanos podem ser demônios.
Para não ser esses seres inferiores a tudo, os humanos realizam ações, e para isso o
cérebro deve ser frio, racional, capaz de ver as coisas como realmente são. Mas de nada
adianta um homem ver tudo como realmente é se não consulta com o coração.
Os que usam somente a razão são demônios e os que somente usam o coração são as
vítimas.
Todas as ações devem ser pensada e consultadas no coração com os valores
intrinsecados do ser, que ali estão.
Quando o homem passa a compreender e entra no segundo nível de consciência, ele
passa a ser um ser humano. E obtém um lugar de destaque na criação, pois ele
compreende que a consciência, ou Deus, pretende que ele seja como o jardineiro,
cuidando de todos os reinos existentes.
Criando “o edem”, o jardim sonhado pela consciência absoluta ou Deus se assim preferir.
Somos os jardineiros

