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O ABC de Deus expressa, a meu ver, o básico necessário para quem deseje realmente
compreender e percebe a Deus.
Para isso necessitamos obter a informação necessária para entender o universo, que é
o meio no qual existimos com esta vida corpórea, como também ser capaz de
questionar-se olhando para si mesmo buscando compreender a si.
Não é Deus quem impede que estejamos ao ladinho dele, sendo intimo. Somos nós
que impedimos essa união pelas nossas limitações e crenças.
Vamos tratar de compreender, para isso nos colocamos fora do universo, que é a
criação de Deus, e observamos, perguntando-nos como iniciou-se tudo isso. E
também percebendo aquela questão que vem a nossa mente, questionando se
realmente teve um inicio ou a eternidade pode ser real.
A teoria cientifica mais aceita e a teoria do Bigbang, onde resumindo expressa que os
universos saíram de uma imensa explosão e que se encontra em expansão.
Ante isso imediatamente vem a minha mente outra pergunta: O que fez que o
Bigbang acontecer? Ao que respondem que foi um acumulo de gases e energias, os
quais chegaram ao ponto de explodir.
Mas de onde surgiram esses gazes e energias? E respondem que uma partícula
original.
A esse ponto me da vontade de xingar, fiquei igual que no inicio; sem resposta
alguma.
Mas a realidade é que o bigbang nunca aconteceu e nem está o universo em
expansão. Vejamos:
Se aconteceu o bigbang, as galáxias da periferia deveriam ser as mais antigas, porque
seriam as primeiras a serem arremessadas para o espaço mas não é isto que se vê e
sim o contrário.
Outra contradição é que numa explosão como foi proposta, o centro estaria
praticamente vazio. Mas a maior concentração de galáxias se encontra no centro do
universo. Mas se aprofundamos encontramos algumas mais que são bem técnicas.
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O grande attractor vigor ou alguma coisa puxa conforme ficou comprovado pelos sete
astrônomos americanos encarregados de estudar este assunto em 1989. Ao parecer o
Universo contendo seus aglomerados de galáxias, também fica girando em torno de
um centro gravitacional. Portanto, teremos um fortíssimo campo gravitacional, que
agiria proporcionalmente em todas as galáxias, influindo em seu movimento
giratório, justificaria a gravidade total dos aglomerados de galáxias e explicaria
outros fenômenos correlacionados. Mesmo que a rotação do universo não seja
confirmada, as evidencias são muito positivas.
O Universo não está em expansão. As galáxias podem não estarem se afastando. Um
exemplo disto é a estrela "Zeta Ophiuchi", uma estrela azul cercada de poeira espacial
que é vista vermelha; e que neste caso foi percebida esta anomalia. O redshift não
seria confiável para medir distancias. Estar vermelho é sinal que pode estar distante,
mas não é sinal que está se afastando.
Leis físicas podem variar ao longo do universo”.
A Velocidade da luz pode variar, a luz se transmite no vácuo da Via Láctea, a uma
velocidade aproximada de 300.000 km/s, mas sabemos que o vácuo absoluto não
existe; na água seria de 225.000km/s, no vidro de 200.000km/s e no diamante de
125.000km/s, etc. Portanto a velocidade da luz na periferia do Universo poderia ser
mais rápida que no centro.
Alguns detalhes do Universo de hoje, Janeiro de 2014. Soube que na nave espacial
Mirk foram encontradas uma espécie de partículas que corroem ou comem o
alumínio. O mesmo está acontecendo com a estação espacial internacional e as rodas
do Curiosity o que confirma o que foi dito anteriormente.
Voltando ao tema de como iniciou-se o Universo, ademais de sempre questiona e
investigar, podemos fazer uma prova e aceitar a grande possibilidade de ser válido
aquilo que expressam todas as religiões, e que seja um fato que Deus é a Verdade.
Se podemos aceitar isso como uma hipótese valida, é fato implícito, que somente
existe um e também que é eterno.
A eternidade é uma questão do fator tempo. E se o fator tempo é uma consequência e
não um fator base como a física de hoje presume? Então teremos que o tempo não é
um fator separado que se imprima no Universo alterando-o. Ele é criado pelo
movimento, que é o fator intrínseco no existir desde o surgimento das três dimensões
do Universo. (espaço tridimensional), pois pode existir um lugar não dimensional,
uma especie de espaço e ou lugar, um Universo SEM DIMENSÕES. Para mim isso é
um fato.
Isso com a física quântica fica muito mais aceitável, já que nela estamos falamos de
diferentes universos e implicitamente também de diferentes realidades.
Voltando a Deus como Verdade, o fato de que é um só, é muito fácil de entender, já
que se existissem dois um negaria ao outro na relação do momento de ser; o que daria
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a impossibilidades de ser eterno.
Por isso determinamos que Deus não é matéria e não sofre modificações. Mas como
entender com nossa mente humana? O que é?
A consciência é uma das coisa que a mente humana tem certa dificuldade de definir, e
sem ir a discussão, temos que consciência é a experiência propriamente dita, é o
processamento das coisas que vivenciamos durante a experiência, é o estado de
estar ciente profundamente de algo.
O homem apreende por suas experiencias e informações adquiridas, transformandose em sábio sobre algum aspecto; em sua preocupação e ocupação desse algo, como
que fluindo de outro plano surge algo que é a ultima peça do quebra-cabeças. É nesse
ponto que o homem é consciente desse algo numa totalidade parcial, ele sabe tudo
desse algo.
Pelos que expressamos, Deus está afora do Universo sendo seu criador. Se pensamos
nos Universos como pequenas partes de algo, partículas, geradas por uma
“Consciência Absoluta”. Poderíamos denominar a Deus como “Consciência
Absoluta”. Ou seja, essa Consciência é a criadora de todas as partículas dos
Universos, toda partícula que existe, contém para poder existir, uma partícula da
Consciência Absoluta, que é Deus.
Então Deus é todos os Universos que possam existir, é o saber absoluto total de todas
as coisas. A grosso modo, essa é a visão dos universos como um só organismo, onde
cada partícula está interligada.
Observemos que nós podemos ver em nós mesmos pequenos lapsos de consciência. E
nos seres humanos nunca chegamos a uma definição concreta e real do que é essa
consciência.
Nesta concepção, temos que desta Consciência Absoluta emanam todos os universos,
que cada partícula somente existe por que tem uma partícula imortal desta
Consciência dentro de si. Tudo está em comunicação com a “Consciência Absoluta”,
e ela recebe ao mesmo tempo as vibrações de todos os seres existentes. Assim pois,
em principio, tudo o que existe é Deus, sendo partículas que emanam dele próprio.
Vamos a um rápido e curto exemplo: Uma partícula divina não pode ser padronizada,
elas são de diferentes tamanhos, massa ou energias. Como exemplo podemos dizer
que um corpo humano é uma partícula, mas que uma célula desse corpo, também é
uma partícula. Assim é que nosso corpo humano que nos faz experienciar a vida, que
é em nós uma única partícula divina formando o nós ser humano. Está formado por
um imenso número de partículas divinas, sendo que cada uma delas, tem em seu
interior, uma partícula de Consciência Divina. Igual a nós.
É por isso que as células do nosso corpo cumprem perfeitamente com a sua função,
recebendo as ordenes desde a Consciência Absoluta que é Deus.
A questão é ter a inteligência e o discernimento para reconhecer isso. Pois ao
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reconhecer isso, tudo encaixa a perfeição no quebra-cabeças da existência.
Então nós somos Deus?
Sim somos Deus! Mas a barata, a arvore ou a pedra também são.
A ignorância é o contrario da sabedoria. Ela nos leva a pensar que somos superiores
por estar no ápice da cadeia alimentar, pelo menos até agora. Mas a sabedoria nos diz
que não somos superiores e sim somente somos diferentes. Formando parte de um
todo. O todo é o corpo tridimensional de Deus! Sem separações.
Os seres humanos não somos superiores a nenhum ser, nem animal ou vegetal;
simplesmente somos diferentes. E para que os seres humanos possam sobreviver
em seu habitat é necessário a existência conjunta de todos os seres que existem. De
fato, se não existissem vegetais nós não existiríamos.
Para entender melhor a totalidade, adentremos dentro do nosso próprio corpo
observando como funciona. Vamos simplificar para não sair do nosso tema:
Observemos que ele esta constituído por pequenos animais que denominamos células,
que das nossas células mais antigas, aquelas com mais de 10 anos, somente existem
as neuronas; o restante já morreu. Não existe em nosso corpo atual, nenhuma dessas
células, mas como estamos vivos? Estamos vivos por que existem as células filhas,
netas e bisnetas dentro formando nosso organismo.
Desta visão de existência sobre nosso organismo denominado corpo, podemos ver
claramente como funciona o organismo denominado planeta e deduzir o restante.
Todos os seres vivos hoje, são descendentes de aqueles que morreram e estão imersos
nas neuronas da atmosfera, parte do corpo que abrange todos os seres existentes no
planeta.
Se tiramos a atmosfera vemos que é como quando alguém morre, tudo que é físico
e que depende de energias se transforma, morre.
Agora que vimos como basicamente funciona nosso corpo a nível existencial,
devemos pensar em como ele está constituído para produzir a existência que temos
hoje.
Sabemos que tudo tem a essência dentro de si, que essa essência faz que sejamos
Deus. Mas como é a complexidade que realiza isso e como obtemos o nosso corpo, a
nossa parte material?
Desde um corpo humano, como o nosso, é necessário que exista um intermediário
entre a consciência que somos, e a Consciência Absoluta criadora que é Deus.
Isso faz que seja necessário um corpo material energético, para nomear de alguma
forma, que é o nosso Corpo Mental, ou Mente. Por isso é que para denominar da
forma mais correta possível denomino de corpo mental; o que alguns pretendem
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chamar de espírito.
É ali onde está o nosso eu experiencial, onde existe a nossa realidade individual.
Somente depois se adquire um corpo físico, o qual vai diferir, dependendo do que
vier a fazer nos universos. Alguns nascem camundongos, outros micróbios e assim
por diante. Mas a base, Consciência Absoluta, Deus; é única, sempre a mesma.
Temos então o Universo com o nosso corpo físico e a Mente sendo nosso corpo de
energias.
No Universo temos a Realidade que compartimos, mas é um fato que no corpo
mental reside a realidade individual que pertence unicamente ao indivíduo. É aquela
onde estão nossos sonho e os pensamentos sobre o trabalho ou qualquer projeto que
temos. Muitas vezes encontramos ao falar com alguém, que esse alguém está absorto
ao ponto de não escutar ou responder, precisamos chamar fortemente a atenção para
que nos responda. Esse ser não se encontrava ali, ali somente estava seu corpo, mas
ele estava na sua realidade individual. Absorto na construção de seus projetos de
mudanças vindouras.
Mas se temos duas realidade, a pergunta que segue é: Quantas realidades existem?
Existem tantas realidades quanto a quantidade de seres existam mais a realidade dos
diferentes Universos. Mas a resposta correta para essa pergunta é: “Duas, a
tridimensional e abrangente e a não dimensional ou do indivíduo.”
Para entender isso nós vamos simplesmente analisar essas duas realidades mais
básicas. A realidade propriamente dita, onde estamos imersos dentro dos nossos
corpos, e a realidade individual de um ser humano.
Uma clarificação muito importante, é que devemos localizar-nos destro do meio que
é a totalidade do Universo. Devemos ser conscientes que dentro da imensidão dos
universos, a nossa realidade imediata, aquela que forma nossa realidade corpórea
tridimensional, que é nosso mundo pessoal. Ela é diminuta, minuscula; ela é aquela
parte do meio ambiente, do universo onde estão nossas vivencias imediatas. Mas
saber que é imensa aquela parte do universo que apesar de existir, nunca chegaremos
a perceber, vivenciar, ou ter nem mesmo ideia de que existe. Que países visitamos do
nosso mundo? Quantas cidades desses países? Quais ruas? E vamos dando-nos conta
que é tão ínfimo que nem medir poderíamos dada a vastidão do cosmos.
Temos que a realidade tridimensional é aquilo onde todos estamos imersos, onde
praticamente todos vemos, ou acreditamos ver, a mesma coisa, é diminuta.
Mas questiono!? Quanto tempo passo imerso nesta realidade do meio ambiente
correspondente ao nosso planeta, bairro, casa...?
Eu calculo que no máximo um 65% do meu tempo de vida, pois quando estou
dormindo, estou em outra realidade, onde sonho e não sou consciente desta realidade.
Quando acordo, apronto o café e me sento a beber, mas minha mente voa e me ponho
a pensar no meu trabalho; não estou nesta realidade que é café a minha frente e sim
na minha realidade pessoal.
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Sendo consciente disso, me pergunto qual é a realidade mais importante? A realidade
global do mundo ou minha realidade pessoal?
A resposta é que a realidade mais importante é minha realidade pessoal. Pois com
ela eu venho para a vida e com ela irei embora. Sendo que nela é que a partícula
de Consciência divina está.
Poderíamos dizer que a realidade global, é como os grandes filósofos da antiguidade
expressavam; ela “é uma ilusão”. Coisa muito difícil de aceitar para a grande
maioria das pessoas, mas se percebemos que a realidade global está interligada ao
tempo, sendo uma só coisa com ele, vemos com claridade a mutação dela a cada
instante de tempo, o que fica comprovado quando comparamos as épocas entre
grandes períodos de tempo.
Eu vivi na idade média, morri e renasci nesta época de aviões, foguetes e satélites,
como reconheceria a realidade de minha vida anterior?
A cada instante a realidade global morre e renasce. Por isso podemos dizer que é uma
ilusão, pois no final desaparecerá. E hoje dentro de nossa realidade atual, podemos
observar a realidade dos romanos na época de César, onde podemos notar que ela está
morta. Que nunca mais existirá aquilo que já existiu.
Então estamos que nós somos Deus, a sua partícula elevada a experimentação.
Que para experienciar os universos obtemos um corpo mental, onde mora nossa
realidade individual. E depois adquirimos um corpo material, que no meu caso é
um corpo humano.
Corpo que é determinado pelas ações que viremos a realizar, as quais determinam
o caminho correto do indivíduo. Assim como hoje sou homem, amanhã poderei ser
mulher; involuir para um animal ou mesmo um mineral. Ou evoluir para o
desconhecido.
Também sabemos que nosso corpo tem órgãos e sistemas, mas cada sistema tem um
campo energético e todos os sistemas unidos são o que mantêm o corpo mental unido
ao corpo físico. Por isso é como nossas doenças podem ser ocasionadas por
organismos invasores ou por desequilíbrios energéticos. O sistema circulatório é a
maior ancora para o corpo mental, quando o coração para a mente se desprende.
Todos os desequilíbrios que existem, são produzidos por afastamento do equilíbrio
que provem da Consciência Absoluta ou Deus como preferir denominar. Por isso é
que as religiões de hoje afastam o homem da compreensão destas pequenas verdades
que aqui narro por graça da luz. Luz da Consciência.
Me pergunte! Quem é você?
Sou um viajante amnésico. Hoje sou homem mas esqueci de tudo que fui. Dado pelo
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que escrevo, não acredito involuir como muitos hoje farão, mas evoluir para um
universo onde a existência é livre; sem necessidade de comer ou respirar para existir.
Tudo e todos somos eternos! Nada morre em realidade, a transformação e mutação
são as guias que levam as partículas a evoluírem ou involuírem, sendo que vida trás
vida a realidade individual se inunda de consciência, até o corpo mental desaparecer
na não diferença do Absoluto; Deus.
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