Comunicação com o Universo
A Transmissão é fundamental para a compreensão.
O Universo é construído pelo que chamaremos, “O Construtor”, E seu princípio é químico,
do menor e mais simples elemento que tenha existido.
Desde essa base, tudo é igual e tem a mesma importância, a importância dentro do
Universo é dada as coisas que primeiramente foram criadas, pois cada uma delas é a
mãe para as outras, criadas após. Por isso, desde a antiguidade os homens chamam a
terra de “A Mãe Terra”. Após dela vem a mãe vegetação, que alimenta e protege os
animais. Sem a terra, não existe vegetação, e sem vegetação não existem os animais.
O humano ao parecer, foi a última mutação, percebendo isso pela teoria da evolução. O
único que caracteriza aos humanos, e os diferencia dos demais animais, é a capacidade
de criar com os elementos bases, outros objetos.
Humanos criam um mundo diferente do mundo criado pelo criador, e confundem o mundo
criado, que é ilusório, de fácil destruição, com o mundo verdadeiro, feito pelo Criador.
Eles nas suas percepções, percebem que existe “O Criador”, e assim criam a coisa mais
nefasta para consigo. Criam as religiões, onde a incapacidade e incompreensões
enlouquecem as pessoas. Na dialética humana, religião significaria “Religar-se com o
Criador”, uma coisa que aquele que criou os humanos, conhecendo bem o que criou,
nunca deixaria nas mãos deles. Foi assim que o Criador especificou a lei mais absoluta
do Universo. A Ação. Dentro do Universo, o próprio Universo, como cada partícula dele,
não podem parar de agir. Podem estar quetos em relação ao espaço e velocidade, más,
mesmo quetos, não é permitido parar de agir.
Assim, é como se produz a volta da essência de cada partícula ao seu Criador, a essência
total, única e absoluta. Cada ação produz uma consequência, que leva a outras ações,
que em certo momento da os resultados obtidos. Na morte teremos os resultados obtidos
no decorrer da vida, que não é outra coisa que as ações na sua ordem cronológica, dando
os ressoltados através do tempo. Isso é o religar automático, o regresso a Consciência
Criadora de que tudo e todos são parte.
Como exemplo, podemos ver uma tipo de energia, denominada dinheiro, que nada mais é
que a possibilidade de realizar e criar coisas, más que nunca levarão consigo em sua
viagem já predeterminada, a morte, que é o final de poder realizar mais ações. Com essa
confusão buscam o que já tem, como a imortalidade, pois ele é a mente adaptada ao
corpo humano, para realizar uma função no corpo Universo, igual a a como o fazem todos
os seres existentes, com o corpo que fosse.
Percebendo a complexidade das coisas que usa para suas criações, criam a ciência,
confundindo mais ainda. Se bem esses estudos se referem ao mundo do Criador, dada
sua complexidade, eles particionam tudo em pedaços, dividindo assim a ciência em
partes, como a química, física, medicina, etc,, Perdendo a perspectiva do que é o mundo
do Criador, confundido ele com o mundo de suas criações. Tudo no mundo do Criador é
química, onde cada elemento traz em si, a própria energia. Líquidos como o hidrogeno
misturado com o oxigeno, que é a água, fonte de vida e superior aos humanos, sem água
não existe vida. Como também, ao dividir o corpo em órgãos na medicina, nos
especializamos, e pensamos que as partes atuam por separado, quando na verdade o

corpo é uma unidade formada por mais de 300 trilhões de partes, que o formam, sendo
todas importantes ao igual, se uma não existisse nesse espaço, não existiria corpo. E
como o corpo humano é o mundo do Criador, o Universo é um só corpo.
Dentro das modificações feitas pelos humanos, a que termina sendo de importância vital,
é a comunicação. Os demais animais mantém ela dentro dos limites do necessário para
eles, más, os humanos precisamos transmitir para melhor criar. E no mundo do Criador, o
Universo, não existem duas coisas iguais, mesmo que o homem classifique como isto ou
aquilo, cada partícula do corpo hidrogeno existente no Universo é diferente, igual a nós,
com nossa individualidade. Por isso para muitos ocidentais, os asiáticos parecem todos
iguais.
Que o homem crie, é correto, pois ele foi criado para isso. Más, no jogo do Criador, para
ele conseguir chegar a meta, deverá sempre ter presente o mundo do Criador, saber
diferenciar o mundo criado por ele do mundo original, criado pelo Criador. O mundo criado
pelo homem, na compreensão, é a denominada ilusão. O mundo do Criador é a Verdade.
Por isso os fatos e ações tal qual sucederam são tão importantes para fugir da demência
que hoje impera.

