Deus é Criador ou Construtor
Se determinamos que sim existe Deus, ele é Criador ou construtor?
A grande diferença nos humanos, é que ele é capaz de criar sobre o que já existe. Más,
não se cria ideias, pois, as ideias surgem. E sobre as ideias se constrói tudo aquilo que
depois será criado.
Muitas vezes, o que parecem ser entendidos como sinônimos, tem um diferente
significado no profundo, e deve ser considerado coisas diferentes.
A primeira coisa criada, foi a transformação da comunicação original. Foi onde os idiomas
foram criados. Aparte do idioma natural de cada animal, de cada ser, existe um idioma
universal que domina a comunicação entre espécies. É a ação!
A ação é religião original, e cada uma é uma expressão marcada no papel da existência.
Por isso, o que determinam o que é o indivíduo, são as ações, e não suas palavras.
Hoje com o mundo virtual, revolucionou nossa capacidade de ver, misturando facilmente o
real do virtual. Más, de fato, não podemos determinar a ciência certa, que o virtual não
seja real, já que atua como real na nossa mente.
Isso diferencia claramente que somos a mente, más, que não somos o cérebro. O cérebro
é como o hardware, e o conjunto cérebro mente, como o sistema. Somente ai é que entra
o Construtor, você, criando as diferentes coisas, comunicando, escrevendo, fazendo
imagens, etc.
É claro que você é a mente! E Deus a união de todas as mentes existentes.
Como cada mente passa por enumeras existências, pois, que são um milhão de anos na
eternidade? As mentes crescem em compreensão, pelas experiencias obtidas, e dos
resultados delas. Isso se chama adquirir consciência! Cada mente é uma partícula de
consciência. Por isso, Deus é a “Consciência Absoluta”, quando constrói o Universo, que
poderíamos chamar de o corpo de Deus. Pois, é seu veículo para fazer suas partículas,
pedaços dele mesmo, se tornarem ele em plenitude de consciência. Em definitiva saber
que são ele, Deus.
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