REALIDADE, ILUSÃO E VERDADE
REALIDADE
Quantas realidades existem? Hoje a opção cientifica nos apresenta somente uma única
realidade, mas isso está sendo questionado, em principio por mim e com certeza por
outros livre pensadores, científicos estudiosos, especialmente os que se questionam
sobre a física quântica ou da automatização e propriedades da mente.
A realidade comum ou do universo físico de três dimensões é a realidade que hoje
reconhecemos como tal; mas quando estamos sonhando estamos fora dessa realidade e
penetramos em uma realidade que definiremos como realidade pessoal ou do indivíduo.
Nós Estamos imersos na realidade do universo tridimensional quando produzimos as
ações de levantarnos, preparar o café e sentarmos a ingerilo; mas saímos dela
imediatamente quando com nossa mente, literalmente saímos ali, mesmo que o nosso
corpo mantenhase no mesmo lugar.
Ao direcionar o nosso pensamento ao futuro, ao trabalho onde realizaremos as ações
imediatas do dia, penetraremos numa realidade diferente, a nossa realidade pessoal,
individual e única.
Podemos assim compreender a existência de duas realidades básicas, a do universo
tridimensional e a nossa realidade individual. Se nos perguntamos qual delas é a mais
importante para nós, observamos primeiro a realidade dos universos, onde percebemos
que ela está atada ao espaço tridimensional e ao tempo. Situação de constante
transformação, o que produz um ponto de criação e morte instantânea.
Sendo a realidade do universo comum a todos os seres em ele imersos, E como o
“instante”, o período mínimo de tempo possível a cada situação específica, que seja
passado, onde ele não pode voltar, mas a realidade segue existindo em esse constante
processo de nascimento e morte
Dentro da imensidão dos universos, a nossa realidade imediata, aquela que forma nosso
mundo pessoal é diminuta, minuscula; é aquela parte do meio ambiente, do universo onde
estão nossas vivencias imediatas. Mas é imensa aquela parte do universo que apesar de
existir, nunca chegaremos a perceber, vivenciar, ou ter nem mesmo ideia de que existe.
Nós viemos tomando essa realidade como referencia para nossas vidas; mas com essa
rápida sucessão de nascimento e morte de tudo, inclusive sendo que o 99,9999999% dos
sucessos não nos pertence, ao suceder em outros âmbitos totalmente afastados de nós.
Não poderemos têla como base, pois é como fumaça que desaparece a cada instante;
uma verdadeira ilusão. Poderíamos dizer que a realidade global, é como os grandes
filósofos da antiguidade expressavam; ela “é uma ilusão”.
Por outro lado a Realidade Pessoal, surge com o aparecimento do nosso corpo, nosso
nascimento; sendo 100% ativa e atuante sobre o nosso ser. A medida que vamos
produzindo experiencias com nossas ações ela vai mudando e adquirindo consistência.
Vai sendo direcionada ao conhecimento e sabedoria; que é direcionada para formação da
Consciência.
Nós como indivíduos somos uma partícula, onde partícula é a massa mínima para cada

coisa específica dentro do universo tridimensional, e ao nossos corpos estarem dentro
dele, também estaremos amarrados ao tempo e condicionados ao espaço.
Mas o interessante disso, é que estamos também formados por partículas do Ser, iguais a
nós. Cada célula que compõe nosso corpo é uma partícula igual que o nós. Cada uma
delas é um ser como nós. Não existe superior ou inferior, somos seres diferentes dentro
de um contexto evolutivo comum, todos atados e direcionados à Consciência. Cada “Ser
partícula” possui a sua própria realidade individual, e como nós estamos cumprindo com
um serviço imposto pelo Criador, todos os demais seres independentes de tamanho,
forma, peso ou consistência, também.
Se pensarmos a nível de nós mesmos, perceberemos que nosso corpo se deteriora e
colapsa transformandose, é a morte. Mas também percebemos que nascemos dentro de
ciclos sucessivos de nascimentos e mortes. Quando vemos desde essa óptica,
percebemos mais fortemente a ilusão que é a realidade comum a todos, dos universos
tridimensionais. Quando existimos no ano 1400DC não existiam aviões, carros ou
celulares, nos adaptamos e vivenciamos aquela realidade transformando nossa realidade
individual dentro de aquele cenário; morremos e nascemos hoje vivenciando aviões,
carros, celulares, etc.; é esta realidade que vivenciaremos, a outra não está presente,
mas está viva dentro de nossa totalidade.
É assim que a realidade individual, é algo parecido a um perímetro, onde estão todas as
nossas percepções da realidade que estamos vivenciando.
Assim temos que a realidade dos universos comum a todos é uma ilusão que morre a
cada instante; mas que a realidade do indivíduo afeta transcendentalmente ao indivíduo,
afetando uma nova experimentação, um novo nascimento, uma nova vida.
Por isso determinamos que a Realidade mais importante é a Realidade do Individuo.

Realidades Desconhecidas
A pergunta é: Onde se inicia a percepção da verdade ou o que pode ser definido como
Doença ou insanidade.
É muito o que se especula sobre o que passa depois da morte, mas temos algumas
coisas muito interessante respeito a isso. Passo a transcrever a noticia de um fato
acontecido na Inglaterra, mas outros fatos como este estão documentados na medicina.
Noticia de 21 de maio, 2013  16:25 (Brasília) da BBC News retirada do Google.
Cega há mais de 20 anos, idosa tem síndrome que a faz ver alucinações
Lilian Boyd, de 86 anos estava cega há
mais de 20 anos quando de repente
começou a ver as coisas, descreveu suas
alucinações como algo perturbador
Foi
uma
surpresa
quando,
aparentemente, dois pequenos labradores

pretos apareceram em sua casa no Condado de Durham, no nordeste da Inglaterra. A
surpresa foi ainda maior quando ela começou a ver meninas com belos vestidos, e
homens que ela não reconhecia. Sua primeira reação foi o medo de falar sobre suas
visões e as pessoas acharem que ela estava enlouquecendo.
"Eu estava com medo de falar com o médico porque ele poderia achar que eu tenho
demência, considerando a minha idade", disse ela.
O que ela tem no entanto, é Síndrome de Charles Bonnet, uma condição causada por
uma doença nos olhos e não problemas psiquiátricos. As alucinações não emitem sons e
você não pode sentilas, mas elas podem ser bem convincentes. (Eu questiono que seja
somente problemas nos olhos, mas sim alterações mentais que permitem vazar
antigas vivencias e lembranças de outras existências da pessoa.)
Ela segue expressandose:
"Você não consegue descrevêla muito bem.
"Eu vi cavalos, uma vaca, homens. E quando você tenta se levantar e andar, mesmo
sabendo que é apenas a sua visão, você não consegue se mover, porque você acha que
vai esbarrar nessas pessoas."
"Elas parecem reais, mas quando você olha bem... eu simplesmente não sei. Eu não
consigo definir o que eles são. Não é real, mas eles estão lá. Parecem de verdade."
Ela disse que os "hóspedes" não convidados, muitas vezes, "ficam o dia todo" e não são
bemvindos.
A medicina explica da seguinte forma: A síndrome ocorre em pessoas cuja visão se
deteriorou. Partes do cérebro associadas à visão começam a criar suas próprias imagens,
“tendo sido privadas de estímulo do nervo óptico.” Então como vê?
Dominic Ffytche, professor do Instituto de Psiquiatria do King's College London e um
especialista na síndrome, disse que foram registrados mais de 200 mil casos da doença
no Reino Unido.
Um estudo realizado pelo Ffytche e seus colegas descobriu que, em 20% dos casos, os
portadores da síndrome acham as alucinações agradáveis e outros 30% acham as
imagens desagradáveis. O restante, metade, tem uma opinião neutra sobre elas.
Isto abre o campo para a possibilidade de uma realidade pós morte ou antes nascimento,
onde as coisas são bem diferentes da realidade comum dos universos e da realidade
individual que está amarrada a realidade tridimensional dos universos.
Os estudiosos da mente e dos pensamentos podem ter um prato cheio com isto. Meus
estudos me levam a entender que o cérebro e a mente são coisas muito diferentes; mas
que a mente e os pensamentos são materiais de uma constituição bem diferente desta
matéria do universo tridimensional no qual estamos imersos. Assim isso que vimos pode
ser uma realidade global da mente de um ser, misturandose com a realidade individual
desta existência presente.

Ilusão

Dentro da realidade individual, as percepções individuais podem desfasarse com a
realidade que o indivíduo está vivenciando. Isso pode acontecer por ingestão de
substancias, ou naturalmente. A questão e definilas e compreendêlas para poder saber
que não condizem com as realidades, já seja individual ou externa dos universos.
Existem ilusões criadas pelos desejos ou aceitações do próprio indivíduo, mas a verdade
e inalterável e a ilusão alterase, transformase e desaparece. Assim que e muito
importante que o indivíduo esteja sempre atento para reconhecer as diferenças.
Isso e sobre o individuo, mas sobre a humanidade, o caminho da existência no mundo, a
historia com seu passado, presente e o caminho que nos leva ao futuro, os fatos reais tais
qual sucederam são a verdade que nos liberta e direcionam ao caminho correto.
Os poderosos da vez, sempre tendem a deformar os fatos e escrever uma historia falsa
de acordo a sua conveniência, mostrando um retrato bonito de si. Ou seja a imagem de
Deus somente fez ações do demônio. E todas essas modificações, levam a percepção
que não condizem com as realidade vivenciais do indivíduo, são ilusões perigosas; que
afetam a realidade individual impedindoo de conseguir ver a realidade verdadeira do Ser
dentro de si, levandoo pelos caminhos da dor e confusão. Como consequência pode
afetar a experimentação do indivíduo ao nascer numa nova realidade de dor e sofrimento
sem escolha.
A pior das ilusões que acometem ao homem na atualidade são os fatos políticos
deformados e das religiões, que são as que causam a grande confusão. Elas impedem
que o homem identifique a Verdade do que é Deus, levandoo a supor, que as mentiras e
crenças falsas por ela impostas, são esse Deus.
Em outras palavras, a ilusão é o fato de dar por Verdade aquilo que não é. Ela SEMPRE é
produzida na Mente, na realidade individual, e vem através das percepções do mundo
físico tridimensional. Ela penetra em nós pelos sentidos, através dos ensinamentos e
formação hereditária ou acadêmica. Tanto aqueles simples, como é o caso do homem
que vem andando ao raiar do sol, e a penumbra faz com que ele perceba uma cobra. Ele
para com medo, mas olha bem e percebe que era uma corda. Mas também podem ser
mais profundas, psicológicas, Onde as ações, gestos, etc de outros, nos induzem a falsas
suposições.
As crenças são ilusões impostas por herança ou costumes sociais. Elas criam um “bem
ou mal”. Mas é um fato que o Bem e o Mal não existem, existem as coisas, que podem
ser consideradas boas ou más num momento determinado.
Coisas ou situações que neste momento consideramos boas, pode ser considerada má
em outro momento. Se for muito o sentimento de “bom”, com a perda será muito o
sentimento de “mal”. Se temos um casal, onde o sentimento de amor pelo filho é muito
grande, o objeto filho é considerado muito “bom”. E se houver a perda desse objeto, a
morte do filho, se transforma no pior dos sofrimentos. Um grande “mal”.
Sobre isso o único que acho interessante ter sempre presente, é que tudo que vier, seja
bom ou mau, é experiência, e todas são necessárias para nossa própria realização e
conscientização; a qual nos leva a Consciência Suprema que é Deus.
As Crenças e as Religiões que as professam são a pior das ilusões. Aqui temos em
realidade uma grande armadilha. Pois o homem tem o poder de aceitar qualquer coisa
como Verdade, mesmo que não o seja. Os adeptos as religiões não são conscientes de

estão sendo levado à crenças impostas por hereditariedade, ou pela costume da
sociedade. Isso o afasta de Deus; que é Verdade.
As religiões condicionam a conduta do adepto afirmando ser a verdade, o caminho para
Deus, e prometem ouros e mouros; mas a única verdade é que elas não passam de uma
ilusão, uma grande mentira difundida transbordando de “verdades escondidas”.
Comprovaremos cientifica e historicamente que as religiões estão assentadas em
narrações falsas e contraditórias, que são uma doença no corpo da humanidade atual.

Verdade
Para ir em busca do significado do que Verdade, iniciemos com uma pergunta; Quem é
você? Para responder a essa pergunta, vamos nos colocar fora dos universos, da criação
e observar.
A primeira coisa que analisamos, é a teoria cientifica mais aceita sobre como iniciouse os
universos, a teoria do Bigbang, onde resumindo especifica que os universos saíram de
uma imensa explosão. A pergunta que sai da nossa mente é; o que fez que essa grande
explosão acontecesse? Os adictos e científicos adeptos a essa teoria nos especificam
que o a cumilo de gases e energias foi o que deu origem a essa grande explosão. Nesse
ponto nos voltamos a perguntar, que originou esse acumulo de gazes e energias? Quem
nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Mas hoje existem muitas comprovações da
improbabilidade disso ser assim. E uma teoria superada, mas mesmo assim os
acadêmicos a mantêm.
Eu tenho uma teoria, onde falo sobre a existência da “Consciência Absoluta”. Assim
vamos a buscar informações sobre o que significa a palavra Consciência. Da Wikipédia
podemos ver:
“A consciência é uma qualidade da mente, considerando abranger qualificações tais
como subjetividade, autoconsciência, senciência, sapiência, e a capacidade de perceber
a relação entre si e um ambiente. É também uma qualidade psíquica, um assunto muito
pesquisado na filosofia da mente, na psicologia, neurologia, e ciência cognitiva.
A consciência (organismo do sistema conhecedor humano), provavelmente, é a estrutura
mais complexa que se pode imaginar atualmente.”
Para mim o processo de adquisição de Consciência é o seguinte; nos estamos imersos no
mundo das ações, e estamos obrigados a agir; se realizamos a ação de respirar
seguiremos oxigenando nosso organismo e por consequência manteremos a vida. Por
isso toda ação e uma experiencia que leva a uma consequência e assim por diante,
sendo cada consequência uma ação implícita. O homem assim como o Universo NAO
pode parar de AGIR, moverse constantemente.
Nos adquirimos informação e experimentamos cada coisa que vem a nós. Logo essas
informações são agredas a muitas outras, as que são interligadas por nós e agregadas a
experiencia já realizadas. Nesse ponto adquirimos conhecimento, e seguimos o processo
cada vez com mais informações e experiencias; transformando o conhecimento em
sabedoria. O processo segue e de repente algo encaixa como um quebracabeças e
adquirimos ao mesmo tempo o “conhecimento e sabedoria” completos de algo. Isso é na

prática como adquirimos consciência.
Mas fora da nossa consciência individual, existe uma consciência guia e motora que guia
o movimento dos universos, guiando cada partícula que existente nele.
A consciência Absoluta é a soma de todas as consciências existentes. Na minha teoria
Consciência não é material, é nossa base e a base de tudo.
Se olhamos as propriedades necessárias para que uma coisa possa ser determinada
como Verdade, veremos que ela não poderia ser material; pois tudo que é matéria está
em constante mutação o que impediria de ser verdade. Também deve ser única e eterna.
Esses requisitos somente podem ocorrer para a “Consciência Absoluta”; a soma de todas
as consciências que existem. Essa teoria nos conduz ao deísmo.
Dessa Consciência Absoluta surgem todos os universos e todo o que existe. É a teoria a
mais aceita a nível científico e intelectual; onde não existem as ignorâncias das fés
hereditárias. É aquela onde poderíamos denominar a Deus como “Consciência Absoluta”.
Ou seja, essa Consciência é o saber absoluto, total de todas as coisas. 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 teoria 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, todo o que existe é uma só coisa; que pode ser denominada
como o ser humano quiser, mas eu sugiro o nome Consciência Absoluta; que não leva a
enganações e falsidades. Depois de entender isto, 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, e 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 que somente somos diferentes; formando parte
de um todo Absoluto.
Para entender melhor a totalidade, adentremos dentro do nosso próprio corpo,
observando como atua. Simplificamos e observemos que das nossas células mais
antigas, aquelas com mais de dez anos, somente sobreviveram 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 do nosso
organismo. Desta visão de existência sobre nosso organismo denominado corpo,
podemos ver claramente como funciona o organismo denominado planeta.
Todos os seres vivos hoje, são descendentes de aqueles que morreram e estão imersos
na atmosfera, a parte do corpo deste planeta que abrange todos os seres existentes
dentro dele. Se retiramos a atmosfera, vemos que é igual a como quando alguém morre,
tudo que é físico e que depende dele 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. Mas como é a complexidade da nossa

parte material?
Observemos o que é necessário para adquirir um corpo humano, mas isso serve como
base para qualquer corpo que exista. É necessário que exista um intermediário entre a
consciência que somos, a qual é Deus e está imersa na Consciência Absoluta; e a
diversidade dos universos. Assim surge um corpo material energético, para nomear de
alguma forma, 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 chamar
de espírito. É ali onde está o nosso eu experiencial, que nada mais é que 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.
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. Se não
existissem vegetais nós não existiríamos.

