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Eu sou José! Más esse eu sou, se refere somente a identificação do meu corpo, no
mundo criado pelos humanos.
Aqui temos “Você”, o “Professor” e o “Mestre”. Você “No Hoje”, é o aprendiz, o aluno.
Depois, um dia, você será o “Professor”. Quando de todo esse conhecimento adquirido,
consiga a sabedoria da “Consciência”, você, será então o “Mestre”.
Isso corresponde ao filho, o pai e o avô.
Para explicar o “Principio”, devemos mostrar ao “Único sem dois”, a “Consciência
Absoluta”, ou “Deus”, para o entendimento de alguns.
Buscaremos a figura do Mestre Sri Sathya Sai Baba, quando ele todos os anos, de dentro
dele, retirava o que ele denominava o “Lingam”, que representava o futuro, aquilo que
ainda estava por vir.
Esse lingam, tinha a forma de um “ovo”, igual ao das galinhas, mas ele endurecia em uma
forma firme, como pedra, ou cristal.
Poderíamos dizer, que todos os objetos com a forma de um ovo, são como estatuas, um
homenagem ao ovo. Vemos ovos todos os dias, os usamos como alimentos, então, qual
seria a importância para tais homenagens?
A importância, é que essa é a forma da célula original, que originou o Universo. O “Mundo
Perfeito”, como a lenda do “Jardim do Edem”. Isso porque o Universo criado pela
“Consciência Absoluta” é absolutamente perfeito.
Como dizem as lendas, os humanos são os últimos a serem criados. E, a diferença deles
para os demais animais, é a capacidade de criar, com as coisas e objetos já criados.
Poderíamos dizer, então, que somos o caos. Más, isso somente acontece, quando os
humanos esquecem o mundo real, criado pelo “Uno sem dois”, e passam a dar como real,
aquele mundo que eles, os humanos, criaram. O equilíbrio e o respeito pelo “Principio”,
que é o mundo criado por “Deus”, é fundamental para não adoecer mentalmente, ver ele
através do mundo criado pelos humanos, sem esquecer da importância desse mundo
criado pela “Consciencia Absoluta”, é fundamental para obter a meta pela qual existimos,
sendo que essa meta, também é a nossa felicidade.
Os humanos precisamos compreender! É o impulso básico do animal humano. Por isso,
como consequência, os humanos criaram a informação do apreendido, as ciências. É.
Onde a maturidade do homem, deveria ter transformado ele em um professor.
É assim, que após cumprir com seus deveres, que foram impostos pelo corpo humano
que adquiriram. Surge o “Mestre”. O mestre adquire certos poderes de comunicação com
a “Consciência Absoluta”, e passa a compreender o “Amor sem Sentimentos”, onde
trabalha com todas as suas forças, e possibilidades, para dar compreensão aos novos
alunos que vêm surgindo no horizonte. O “Mestre”, adquiriu um poder de ver, mais
profundo que o físico, sem precisar dos olhos do corpo, adquiriu os olhos da sua própria
“Consciência Interior”, que é filha e parte da “Consciência Absoluta”.
Com o tempo e os adiantamentos científicos, os Mestres, adquirem uma diferente forma
de comunicar com seus “netos humanos”, pois, a comunicação depende
fundamentalmente da capacidade de compreender do indivíduo. Já seja Mestre,
Professor ou Aluno.

E algum Professor,ou Mestre, entra na sala de aula a explicar o inicio de todas as coisas.
Primeiro explica que a sala onde todos estão, é o lugar que não existe “NADA”. E mostra
um ovo aos alunos. Como todos conhecem bem o que é um ovo de galinha, ele não se
imuta e passa a explicar como está composto o ovo.
O “Nada” desta sala, que também é o “Uno sem dois”. Também tem outros nomes, que
são dados de acordo a explicação, neste caso, é a “Consciência Absoluta”. Quando todo
saber de um humano leva ao profundo conhecimento científico, ele sabe que falta alguma
coisa, e busca. Essa busca enternece a “Deus”, que complementa esse saber. “Eureca!”,
é o nascimento de parte da Consciência em um humano. Por isso, toda construção, deve
ter um conhecimento que aproxime e/ou leve a ter consciência.
É assim que surge o “OVO”, que é a “Célula Original”, a qual dará origem a todas as
coisas, o Universo.
Então, o Mestre segue.
Esta casca dura, é o “EGO”, o básico para qualquer forma, tanto as simples como
complexas. As simples tem um ego, e as complexas estão formadas por formas simples,
cada uma com seu ego. Más. A forma complexa, como um todo que é, também tem o seu
próprio ego. O “EGO”, é o que faz diferenciar as formas como individualidade. Nada existe
sem uma individualidade determinada, pois cada uma tem imerso em si mesma as suas
propriedades e atributos necessários, para cumprir o serviço, o seu dever no Universo.
Tudo e todos são um “UNO SEM DOIS”. Partes do próprio “DEUS”, para aqueles que
assim o denominem.
Quando partimos um ovo de galinha vemos uma clara branca cristalina, uma pele fina que
da forma a gema, e a gema propriamente dita. A gema, não é outra coisa que o Universo.
A Clara está composta por uma enorme quantidade de partículas diminutas, ainda sem
corpos. São as “MENTES”, aquilo que alguns denominam espírito.
Essas mentes, são as preparações para viajar pela existência, formando parte do
Universo, em diferentes corpos, para assim cumprir com o destino do “Corpo Universo” a
perfeição.
Quando definido o corpo que uma determinada mente ocupará, a “Consciência Absolta”,
grava os impulso, limitações e poderes necessários para a função que deverão realizar.
Depois passa a ser por um instante a tela ovo, tanto quando vai cumprir sua missão,
nascer. Como ao voltar, depois de morrer.
Nascer significa adquirir um corpo. Morrer, soltar-se de um corpo.
Como tudo nasce diminuto, passando por transformações que o levam ao crescimento,
que nada mais é que a “aptidão para cumprir sua missão”.
É aqui que nascem varias forças. Feminino e masculino. Positivo ou negativo. O que dará
origens a uniões e transformações, que serão as causas de novos e diferentes corpos.
O Universo surge desde o menor e mais simples corpo que possa existir. Provavelmente
os humanos não o conseguiremos determinar ou definir. Somente deve ser visível para os
olhos da Consciência. Pois, devemos ter em conta, as limitações dos corpos animais
humanos. Essas limitações estão definidas pelas percepções dos sentidos, que são as
ataduras e comunicação entre corpos com os seus donos, as mentes.
É assim que conhecemos que somos nós! Somos parte de um “UNO SEM DOIS”, sendo
a sua vez, como todas e cada coisa, também um “UNO SEM DOIS”. Não existem duas
coisas iguais! Isso é ilusão do mundo criado pelos humanos, cada coisa é única e de igual
importância. Para “DEUS”, todos somos um pedaço de si.

No mundo criado pelos humanos, existe uma doença congênita, intrinsecada do ser
humanos. Essa doença é acreditar em que existe superior e inferior, acreditar ser
superiores aos demais animais, o que depois trará a ilusão de que são superiores por ter
mais coisas. Coisas que dão poder de usar os mais necessitados ou indefesos. Essa é a
base de toda doença mental humana.
Por isso, se faz necessário, determinar para os humanos, o que “DEUS”, diz que é
superior.
Superior, no Universo, é aquilo que é por si mesmo, que existe em um corpo, sem ter a
necessidade de nada, de nenhum outro corpo, sem alimentar-se ou defecar. Dito de um
modo grosseiro, superior é o reino mineral, as pedras, a terra.
Podemos observar que o reino vegetal, não necessita do reino animal, más, sim precisa
do reino mineral para existir. O que lhes brinda o segundo lugar em superioridade falando.
Somente depois, seria o lugar dos animais.
Más qual seria o lugar dos humanos? Eu, diria que o quarto lugar! Pois pelas suas
características, os humanos, como animais que são, ocupariam o terceiro lugar. Más, de
todos os animais que existem, o único que é capaz de destruir sem medida ou razão
outros seres, são os humanos, quando levados a conseguir ter o último lugar, de acordo a
Deus.
O “UNO SEM DOIS”, deu a capacidade ao humano, de compreender quem ele é, como
aqui expressado neste texto. Dar-se conta de também ser “UNO SEM DOIS”, em um
contexto menor, más não inferior. Pois, para Deus não existe nada inferior ou superior.
Isso é ilusão do mundo criado pelos humanos, não pelo “Eterno Criador”.
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