A Limitação de Deus.
A teoria do “Porque”.
Pelo lado de fora do Universo temos a “NADA”, que significa ausência total de tudo o
existente no Universo. Ali, é donde encontramos aquilo que o comum dos homens chama
de Deus.
Más, seu primeiro nome foi o “Uno sem Dois”. E sendo assim, por lógica, somente pode
fazer e criar de si, aquilo que é, que tem. Pois, o que se tem, é o que dará origem ao que
se cria.
Assim é que ele cria o dois. Más para isso, ele precisa respeitar a sua limitação, criando
os “Unos sem Dois”, em cada partícula.
A existência de cada coisa, assim como a do Universo como um todo, é um “Uno sem
Dois”, formando família.
Do abstrato do Ser, que é o “Uno sem Dois”, chamado de “espírito”, más, que em
realidade é a “MENTE”, a mente de Deus. É criado o Universo, com sua capacidade
complexa, formador de matérias com a complexidade das atrações e retrações.
É assim, que surge a “Célula Original” que dará origem a tudo e todos. É a forma abstrata
do lingam, a forma de um ovo.
Primeiramente, ele forma uma casca abstrata, grossa, para a individualização das partes.
Criando a ilusão de existir mais de um, então, foi criado o “EGO”.
Dentro dele, a abstrata clara, é dividida em partículas del “Uno sem Dois”, que são as
mentes capazes de ver outras, como um reflexo de sí mesma. Por isso todas as mentes
são idênticas, partículas do mesmo. De Deus!
Então no meio, se forma uma neblina espessa, que é como o sonho de Deus. A porta de
entrada e saída do Universo. Cada mente que entra ou sai, verá o reflexo da existência do
que será, quando entra, e do que foi quando sai. É assim que a gema desse ovo, é a
criação, o Universo.
Somos pois, a Verdade da Mente, uma parte do “Todo”. E como a limitação de Deus, é o
que é, ser o “Uno sem Deus”, o que cada um vê no espelho, é a ilusão da individualidade.
Onde o existe o karma, ação, reação ou consequência, e resultado do individual. Como
também os humanos formamos parte do grande corpo humanidade, com o próprio karma,
que está fora de nossas possibilidades como indivíduo, corrigir ou melhorar.
Alguns somos conscientes e percebemos nosso interior divino, outros, não o conseguem
enxergar, navegando pelas necessidades e prazeres do egoísmo.
É fácil perceber o “Uno sem Dois”, façamos de conta, que retiramos a atmosfera do
planeta Terra. Então, perceberemos o fim da humanidade e de cada espécia animal, ou
vegetal. A terra que é a especia mineral, perde seu significado de existir. Más, perdura,
porque forma parte, do corpo do sistema solar. E assim passa com cada galaxia, e assim,
por diante.
Nosso Universo, como nossos corpos, não são a Verdade, como sim são nossas mentes.
Eles são a realidade, costurada com os fios do tempo, onde a realidade reina, em seu
ilusório instante.
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