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O que podemos constatar 

Tudo é fruto da Criação 
 
A Criação1 faz com que cada possibilidade apareça como CRIAÇÃO DO CRIADOR.  
Animais, vegetais, minerais, seres humanos, fenômenos, enfim, tudo o 
que aparece é dimensão da Criação, em nosso planeta.  Por isso, todos os 
criados estão relacionados entre si.  Essa relação está presente em todas as 
fases, considerando desde a acomodação das camadas geológicas, passando 
pelos protozoários (na origem dos seres vivos) e alcançando as 
transformações dos milênios, que fizeram aparecer todos os fenômenos e 
criaturas da natureza, incluindo as apresentações da criatura ser humano até 
os dias que seguem e que seguirão. 
 
Na trajetória da constituição de tudo, percebemos um movimento que pode ser 
buscado nas teorias científicas, enquanto significam o esforço da capacidade 
humana na tentativa de compreensão da realidade, pois colocando fórmulas 
para expressar o fluxo da natureza, as teorias são maneiras de reconhecer e 
louvar o Criador2. 
 
A Criação identifica cada criatura como fruto de um processo que vem desde o 
Surgimento e que garante sua apresentação (nascimento) e seu recolhimento  
(morte).  Cada criado está inserido nesse processo, ao mesmo tempo em que 
transporta a estrutura básica para a permanência da Criação.  A permanência é 
da ordem do Criador, não do nível da criatura.  Todo criado -  colocado no 
limite do espaço e do tempo — tem um prazo de validade.  Após esse prazo, 
as possibilidades passam a integrar a recriação3, mantendo a estrutura básica 
inicial do fundamento.  Só o Criador, como Um, permanece. 
 

A Criação é um contínuo de aparecer 
 
O Nada inicial, ao qual já nos referimos, identifica o "não nascido".  É ele que 
possibilita o desdobramento e mantém, enquanto “ainda não nascidas”, as 
possibilidades futuras das apresentações.  É o nada que possibilita a toda 
criatura ter um prazo de validade, para que sua massa possa dar lugar a novas 
apresentações, mantendo o movimento. 
 
Todas as possibilidades que existirão já estão feitas desde o Surgimento, 
mas cada apresentação só ocorre em determinado tempo, quando o 
espaço necessário para sua realização está possibilitado.  Se, por um lado, 
é a conjugação de espaço e tempo que possibilita o movimento, determinando 
as apresentações que ocorrem no planeta  e oferecendo à nossa percepção a 

                                                 
1 A Criação é a condição suprema para tudo o que houve, há e haverá. 
2 Conforme Maria Mitchell, astrônoma americana (1818-1889), “qualquer fórmula que expressa 
uma lei da natureza é um hino de louvor a Deus.”  In revista SuperInteressante, editora Abril. 
3 para retomar o conceito de “recriação”, ver Mostração do mistério, no capítulo “O que não 
podemos ver”. 
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multiplicidade de seres e acontecimentos no espaço externo; por outro lado, o 
Criador -  motivo e condição da existência de todas as criaturas -  permanece 
como fundamento no Interno de cada criatura.  Desse modo, as criaturas 
encontram-se num espaço duplo: o externo (lugar da pluralidade) e o Interno 
(REAL), a morada do Criador. 
 
Enquanto a realidade aparente é apreendida como um múltiplo de aparecer-
desaparecer, a REALIDADE no espaço Interno das criaturas apresenta 
sempre a unidade.  Aparecer-desaparecer é do nível do imediato, que se 
mostra em movimentação.  Tudo o que está no mundo está “apresentado”, 
enquanto durar o seu prazo de validade.  [Lembremos que tudo já está criado 
desde sempre e que a apresentação de uma possibilidade é do nível do 
externo, não interferindo na unidade.] Assim, o espaço-tempo atual, onde as 
criaturas estão, apresenta o Todo a cada instante, sem se referendar por 
qualquer perspectiva de passado ou futuro.  Já que estamos vivendo no 
momento atual (agora, presente), é no momento atual que devemos buscar o 
fundamento, superando a diversidade e a multiplicidade.  Mas, o presente só é 
significativo quando é apreendido como lugar possível onde o 
fundamento se mostra.  E o fundamento não é algo perceptível, de modo 
estanque na realidade imediata.  O fundamento deve ser buscado pela 
criatura, em atitude de atenção.  Quando a criatura utiliza o pensamento, a 
emoção, a memória e até o devaneio para tentar estratificar o presente, 
ignorando o movimento, ela provoca a ruptura com o perene, escondendo de si 
mesma o fundamento e afastando-se da verdade.  O que aparece no  momento 
presente não pode ser parado, nem pode se constituir em significado.  O 
Criador não está em uma possibilidade do presente.  Ele está em todas as 
possibilidades ao mesmo tempo, em todos os momentos presentes, porque é 
Ele que torna tudo possível.  Então, a finalidade da criatura é encontrar a 
perenidade do Criador no fluxo da continuidade do movimento que está  pleno 
de criaturas.  Todas as criaturas são prova da existência do Criador e, como 
centelha, o Criador se mostra em todas elas.  Esse é o modo de o Criador falar 
à criatura ser humano: mostrando-se em tudo4. 
 

                                                 
4 De diferentes modos, o Criador fala à criatura ser humano: 
1 – a criatura ouve o Criador quando compreende pela intuição, pelo discernimento, que chega 
a ela como luzes que iluminam uma área de percepção, deixando tudo evidente e fazendo com 
que a criatura compreenda o que estava lá, mas não de modo evidente; 
2 – a criatura ouve o Criador, também, quando percebe o que dizem as outras criaturas – 
animais, vegetais, minerais e fenômenos, como a chuva, a trovoada, e todos os outros - pois o 
Criador fala através de todas elas.  Podemos verificar que não é difícil compreender a 
linguagem da natureza quando estamos plantando, regando ou observando o desenvolvimento 
dos animais em nosso quintal ou, ainda, quando atentamos para o movimento dos planetas.  
Em todas as manifestações podemos compreender que tudo é um e que cada um depende do 
equilíbrio de cada outro; 
3 - ouvimos o Criador através da fala (expressão ou silêncio) das outras criaturas seres 
humanos.  Sendo o portador do Criador, todo ser humano está apto a dizer conforme propõe 
seu Interno, local da morada da verdade; 
4 – e, ainda, a criatura atenta ao Interno, pode ouvir o Criador diretamente, ouvindo sua própria 
voz na solução de uma dúvida ou na orientação de uma situação. 
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É importante considerar que cada momento do presente identifica o Criador de 
modo novo, disponível à apreensão da criatura.  E é a atenção ao vivido, de 
modo integrado, que possibilita a superação do perecível e oferece a 
possibilidade de a criatura alcançar o perene.  Ontem é diferente de hoje ou de 
amanhã, para a nossa percepção.  Mas, a cada vez, é o mesmo Todo que se 
apresenta, deixando aparecer seus diferentes modos de mostrar-se. 
 

Transcendência da criatura ser humano 
 
Como já sabemos, o SER HUMANO é produto único e primeiro da Criação, mas o 
aparecimento da criatura ser humano se deu no exato momento em que 
haveria de surgir como uma possibilidade.  A matéria básica da formação da 
criatura é essa mesma matéria básica da qual tudo surgiu e de onde tudo 
provém.  O ser humano de hoje apareceu como um processo evolucionário do 
ser humano original que foi se afirmando como massa, se transformando desde 
o protozoário, através dos milênios, até chegar ao estágio atual.  No entanto, 
ele continua em processo, na medida em que sua massa constitutiva  está em 
permanente movimento.  O aparecimento da razão 5 , como fator de 
discernimento, é fruto também do movimento que provoca o aparecimento e o 
desaparecimento de cada uma das criações. 
 
A criatura ser humano, como apresentação mais recente, carrega todas as 
informações das mutações passadas e futuras e distingue-se das demais 
criaturas pela capacidade de razão.  Essa carga de informações6 reafirma o 
SER HUMANO como princípio de toda Criação.  Sabendo-se como princípio, a 
criatura tem como MISSÃO buscar a consciência para cooperação com o 
movimento do Todo.  E, para isso, a transcendência foi colocada no ser 
humano: para que possa ultrapassar o externo imediato e alcançar a 
REALIDADE no movimento.  Ao mesmo tempo, a transcendência foi colocada 
ao ser humano: para que cada criatura tenha condição de escolher, sempre e 
novamente, o caminho da sabedoria, ouvindo o Criador que lhe fala.  A 
transcendência, portanto, é uma condição possível a todos os seres humanos e 
deve ser buscada, como tarefa individual, por cada uma das criaturas. 
 

                                                 
5 Conforme os estudiosos, há um momento histórico para o aparecimento da razão, quando o 
ser humano é reconhecido como “homo sapiens”.  Aqui, tratamos da “razão” como a condição 
fundamental do ser humano para o discernimento, a compreensão e a construção do mundo e 
de si mesmo; e não no sentido do “racionalismo”, como em algumas linhas filosóficas.  Para 
esse entendimento, tomamos a etimologia da palavra: “capacidade de relacionar”.  O ser 
humano, portanto, é o ser que nasce com “razão”, isto é, com a possibilidade de estabelecer 
relações.  É essa condição que provoca nele a admiração e o questionamento sobre tudo o que 
está ao seu redor, possibilitando-lhe respostas que irão constituindo, ao longo do tempo e do 
espaço, as culturas humanas com seus saberes e fazeres.  E é, igualmente, na relação que as 
criaturas se constituem. 
 
6 A carga de informações que o ser humano contém não é apenas aquela do campo da 
Genética, mas é também do nível ancestral, isto é, de todo o fundamento até sua constituição.  
Pela observação genética, apenas, não compreendemos a especificidade da criatura ser 
humano ou de qualquer outra criatura. 
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Pela transcendência, a criatura pode ultrapassar os limites externos e voltar-se 
para buscar a centelha do Criador, encontrando o Interno.  Para isso, é 
necessário que cada criatura reproduza a atitude original de constituição da 
humanidade: a ESCOLHA 7 .  Escolher é colocar-se como partícipe do Um, 
cooperando conscientemente com o Criador.  Atento, o ser humano busca o 
conhecimento.  E quanto mais a sabedoria aumenta, mais perto do Criador a 
criatura chega.  Nessa direção, buscando (e alcançando) o Interno, a criatura 
encontra a si mesma.  Esse é um caminho que vai sendo conseguido à medida 
que o ser humano vai compreendendo, aceitando e tornando-se cúmplice8 da 
REALIDADE.  A Verdade necessita da PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE da criatura para 
que possa aparecer e mostrar-se como ancestralidade: princípio, fundamento 
e permanência do Todo. 
 

Centelha do Criador na criatura 
 
A ação da criatura sempre aparece no externo imediato e só ganha sentido 
quando fundada no conhecimento, colocando em movimento o conhecimento 
(aqui tratado como a relação consciente da criatura na busca do Supremo).  O 
conhecimento, portanto, não diz respeito a informações ou teorias adquiridas; 
menos ainda, diz respeito ao costume ou ao hábito.  Conhecimento é uma 
atitude de busca que faz com que a criatura alcance a verdade por 
aproximações sucessivas.  Em cada momento de disposição para a 
verdade, a criatura deve buscar a integração no vivido como ação de 
respeito a si mesma.  É assim que a criatura vai alcançando, a cada vez, o 
encontro com a verdade.  Mas a ação da criatura, em respeito a si mesma, 
precisa ser ação individual, escolhida e assumida como tal.  Quanto mais 
a ação da criatura for amparada no comportamento geral, menos 
integrada no vivido ela está.   
 
O conhecimento, portanto, é uma atitude da criatura para compreender o 
movimento como possibilidade de apresentação de tudo o que a criatura 
percebe.  Mas o conhecimento não é uma atitude natural que vem à criatura, 
principalmente nos dias de hoje com tantas idéias e atitudes pré-formadas e 
divulgadas amplamente  (pré-noções, preconceitos).  Como atitude, o 
conhecimento exige disciplina e, ao mesmo tempo, desenvolve disciplina.   
 

                                                 
7 Pequena metáfora para compreender a escolha original: Num tempo remoto, antes de o ser 
humano se identificar como ser humano, ele era uma espécie de macaco e andava de quatro 
como todos os símios. O Criador resolveu colocar um determinado objeto adiante e sugeriu ao 
ser humano e ao macaco que fossem pegá-lo, mas, antes, colocou do outro lado um alimento.  
O macaco não vacilou.  Foi direto buscar o alimento.  O ser humano foi em direção ao objeto e 
o tomou.  Dentro desse objeto havia a fórmula para que a criatura pudesse se sustentar em 
dois membros, deixando livre os outros dois.  Nesse momento o ser humano deixou de olhar 
para baixo e contemplou o que estava adiante, passando a manipular (tocar, preparar com as 
mãos) e a nomear, distinguindo, o que encontrava.  Então, passou a identificar cada realidade 
ao redor, constituindo o conhecimento e tudo o que decorre do conhecimento. 
 
8 Conforme nota 2 na “Apresentação”: é no sentido de "união", "fazer par" que entendemos a 
cumplicidade da criatura com o Criador, com a Realidade. 
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Os três (atitude  prática no concreto imediato , conhecimento  e disciplina) 
trazem sabedoria, na medida em que a criatura se dispõe para o conhecimento 
na prática atenta.  A sabedoria só é possível se a prática (do conhecimento 
com disciplina) for uma prática com cumplicidade, voltada para o encontro de 
Tudo.  A prática atenta, por sua vez, é o lugar do aprimoramento da 
cumplicidade do encontro, na medida em que, com sabedoria, vamos vendo a 
manifestação do encontro no nível temporal. 
 

 
 
Enquanto toda criatura traz consigo a estrutura básica para a permanência da 
Criação, é pela ESCOLHA que o ser humano tem a possibilidade de manter a 
sincronia com a Criação e, conseqüentemente, com o Criador.  A escolha dá a 
oportunidade de a criatura posicionar-se de forma consciente, seguindo o 
movimento ao encontro do Criador e experienciando a transcendência.  
Escolhendo o contrário, a criatura impossibilita a continuidade da centelha do 
Criador que está nela.  A centelha do Criador é um facho de luz em que a 
criatura consciente procura transitar. 
 
Todos os seres da Criação participam da centelha do Criador.  Na criatura ser 
humano, no entanto, é o envolvimento consciente que possibilita o resplendor 
dessa centelha.  Desse modo, o Criador Se mostra através das ações do ser 
humano que se encontra em cumplicidade.  Quando as criaturas ainda não 
optaram pela escolha, o Criador permanece adormecido.  Mas quando a 
criatura  que de alguma forma teve a oportunidade de perceber o Criador  
escolheu o caminho da falta de sincronia, por desatenção, ela se desvia do 
caminho da luz. 
 

O progresso é do nível do externo 
 
O ser humano é a única criatura que pode aspirar ao conhecimento da 
existência do Todo.  É ele que tem condição de superar a circunstancialidade e 
ir ao encontro do Criador, ascendendo à consciência de criatura e 
CONSTATANDO-SE como criatura.  Qualquer outro criado é inocente.  As criaturas 
que ainda não puderam despertar a atitude de atenção, não ascenderam à 
consciência e encontram-se na situação INGÊNUA, como todos os outros 
criados. 
 
Foi na tentativa da compreensão do Universo e de si mesmas que algumas 
criaturas construíram conhecimentos visando buscar o sentido da realidade.  
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No que diz respeito às civilizações, podemos constatar um processo 
evolucionário ao longo da história da humanidade.  As teorias enfocam essa 
evolução tendo como alvo os aspectos externos.  É até possível traçar uma 
linha histórica da evolução: da idade da pedra aos tempos atuais da tecnologia, 
da nanotecnologia, por exemplo .  No entanto, podemos perceber que o 
trabalho da humanidade permitiu um desenvolvimento externo, porém 
impulsionado pelo Interno. 
 
Na perspectiva da cultura humana, o que as criaturas denominaram 
progresso foi legado à humanidade como externo; como ‘instrumento’ de 
manipulação; como ‘recurso’ a ser utilizado, e não como possibilidade e 
condição de sincronia com o Todo.  Por isso, podemos constatar o uso que 
foi feito não só do conhecimento, mas da própria realidade a que o 
conhecimento se refere, e que foi tomada como objeto. 
 
Chegamos a um momento de grande desenvolvimento externo.  Pela técnica 
advinda do conhecimento, foi projetada, como conseqüência ‘natural’, uma 
dominação da natureza, que subjuga os bens e fenômenos naturais e, até, os 
próprios seres humanos. 
 
Apesar de os avanços de conhecimento terem sido possibilitados pelo Interno, 
esses conhecimentos não proporcionaram à humanidade como um todo o 
mesmo desenvolvimento interno.  É fundamental considerar as conseqüências 
desse conhecimento e dessa técnica em todos os níveis da realidade 
conhecida, pois é necessário que todas as criaturas acelerem na busca do 
caminho para o alcance do Interno.  Os seres humanos precisam construir uma 
evolução por dentro como possibilidade de utilização adequada do 
conhecimento e da técnica já constituídos.  Para isso, há que se dar conta da 
necessidade da RECRIAÇÃO estrutural da mente humana: é a abertura da mente 
se desprendendo de um plano meramente empírico e político para enxergar 
aquilo que dá fundamento ao externo.  Isso exige uma reestruturação 
psicológica para que os seres humanos possam desenvolver a condição 
suprema de CRIATURAS: criaturas conscientes que ouvem o Criador que lhes 
fala. 
 

O processo é do nível do Interno 
 
A finalidade da criatura humana é ascender entrando na luz.  Quando a luz 
toma conta da criatura ela entra no escuro, mergulhando na escuridão de si 
mesma e tirando daí a luz.  Esse não é o escuro do Nada.  É um escuro claro, 
um escuro no qual a criatura precisa mergulhar para encontrar a luz.  Colocar-
se no escuro, é estar pronto para colocar diante de si todas as ações, todas as 
certezas, todas as verdades que foram aceitas sem questionamento; é desviar 
a percepção que está dirigida para necessidades e ações e permitir-se 
perceber apenas a luz, pois o único reflexo da luz é a verdade. 
 
O caminho para o Criador exige esforço e atenção para a transposição da 
circunstancialidade da condição humana.  Nesse caminho, não é missão da 
criatura ir atrás de um Criador.  Faz-se mister que o Criador que está dentro 
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dela flua por opção.  Antes de encontrarmos o Criador, o Criador já nos 
encontrou e já preparou o nosso encontro com Ele.  Antes de o Criador vir ao 
encontro, o Criador prepara Sua chegada colocando em cada criatura Sua 
centelha.  Essa centelha está presente em todas as criaturas e possibilita que o 
encontro com o Criador anteceda a todos os outros encontros.  Como 
possibilidade primeira, a criatura foi encontrada pelo Criador desde o início.  
Cabe, agora, à criatura dispor-se para encontrar o Criador  por escolha  e, 
numa atitude de permissão, reconhecer a centelha que está nela.  Dada a 
PERMISSÃO, o que há a fazer é aceitar-se como tal: criatura que carrega a 
centelha do Criador.  Essa aceitação envolve a superação do imediatismo e 
das vicissitudes.  Só pelo SACRIFÍCIO a criatura aceitará a si mesma como 
condição, princípio e limite possível desse encontro.  Olhar-se, perceber-se, 
sentir-se, constatar-se, sem delegar a terceiros suas não-virtudes ou 
incongruências.  Este é o supremo sacrifício: encarar-se como possibilidade de 
verdade e atuar nessa direção.  Nessa trajetória, todo o esforço será 
recompensado, pois a criatura está a caminho do encontro com a verdade. 
 
O ser humano permite a sua existência quando permite a existência do Criador.  
E, da mesma maneira, o ser humano permite o modo de sua existência.  
Assim, as pessoas vivem com o que elas permitem. 
 
Pelo interesse no encontro da verdade, a criatura dá oportunidade de o Criador 
escolhê-la.  Assim, ela pode sentir a presença do Criador e pode comunicar-se 
com Ele: o Criador dá a inspiração, possibilitando o surgimento da audição e 
fazendo com que surjam as luzes, para o alcance da verdade.  Esse processo 
é conseguido na medida em que a criatura se volta para dentro de si 
mesma, buscando o Interno, a centelha do Criador dentro de si.  O nada 
interior, o vazio interno que é um vazio cheio, é o próprio Criador.  Há que 
buscar aí o Criador. 
 
Tudo o que a criatura constata diante de si precisa ser levado para dentro de si, 
para confronto com a verdade interna.  O espaço interno é o verdadeiro espaço 
real.  É no espaço interno que a criatura deve situar todas as possibilidades, 
todas as oportunidades que precisam ocorrer no nível externo.  Assim, ela 
percebe o valor do que se passa no espaço externo e pode guiar sua escolha 
aí, onde está apresentada, no mundo do vivido, do dia-a-dia. 
 
O trabalho das criaturas é o de descobrir qual a necessidade de cada realidade 
que se apresenta no mundo e de encontrar sua própria missão em relação a 
tudo que existe, agindo em equilíbrio, em relação a cada necessidade.  
Sabendo que tudo o que há no Universo contém o Criador, o ser humano 
escolherá em sincronia com o Criador e respeitará tudo o que existe. 
 
O espaço real de realização é o Interno.  Fora é o lugar da oportunidade onde a 
realização se mostra.  Tudo o que a criatura vê fora tem limites, mesmo que 
sejam limites imaginários.  Por causa dos limites, tudo sempre parece diferente 
do modo como a criatura concebe no nível interno.  Dentro, no Interno, 
nenhuma possibilidade tem limite.  É aí que a possibilidade, em sua plenitude, 
é identificada com a criatura.  A criatura, então, pode discernir entre uma 
apresentação em sincronia e uma outra fora de sincronia. 
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O Interno mostra à criatura.  Quanto mais a criatura prestar atenção ao Interno, 
mais ela estará dando oportunidade de o Criador falar com ela, possibilitando a 
apresentação.  Em contato com o Interno, a criatura alcança a centelha do 
Criador, podendo partilhar da verdade em sincronia com o próprio Criador.  O 
espaço interno só é real, entretanto, depois de aceito como tal.  É pelo 
ESFORÇO que a criatura constrói as condições para o encontro com o Interno.  
Esse encontro se dá num movimento de contração-dilatação de um pulsar até 
que, num dado momento, a criatura “explode” para a luz.  Nesse momento, o 
ser humano, enquanto criado, torna-se CRIATURA, rompendo a barreira que 
impedia sua iluminação. 
 

Atenção ao Interno 
 
Constatamos, no mundo de hoje, uma acomodação histórica que gera, 
conseqüentemente, uma dificuldade histórica na mudança.  Pelas condições 
externas, o ser humano se confunde com seus pensamentos e não sabe 
quando está pensando ou quando está ouvindo.  Pensar é diferente de ouvir.  
O pensamento articula o aparente, os aspectos limitados da exterioridade.  O 
pensamento, considerado em si mesmo, é circular, girando sem avançar, 
dando a ilusão de elaboração, mas levando a criatura ao esgotamento.  Nessa 
direção, a criatura cria soluções, constrói condições, arquiteta fórmulas que 
necessitam novas soluções, porque a verdade vai sendo mascarada a cada 
vez. 
 
A AUDIÇÃO, que é fruto da sincronia com o Interno, aparece como se fosse um 
pensamento que desponta sem esforço, fazendo ver, enxergar para além do 
aparente.  A audição faz com que a criatura identifique a verdade.  
Evidenciando os fundamentos, a audição ultrapassa o imediato e coloca o 
imediato a serviço do equilíbrio da criatura. 
 
Nos níveis psicológico, sociológico e político, a audição, impulsionando para o 
equilíbrio, estrutura as relações humanas numa construção sincrônica, 
cooperando para despertar o Interno das criaturas.  A audição faz com que o 
ser humano se surpreenda, assustando a acomodação.  Ela é possível porque 
o Criador está permanentemente em contato com suas criaturas, falando com 
elas.  Se a criatura se desocupar, chegando ao estado de mente livre, ela 
consegue ouvir o Interno que tudo sabe desde sempre e que se apresenta 
à consciência como uma intuição.  As intuições são como raios de luz que 
iluminam determinado ponto que, apesar de obscuro até então para a criatura, 
esteve sempre lá.  Cabe à criatura dar atenção à intuição e situá-la no quadro 
de realidade que busca compreender.  É pelo esforço que a criatura pode 
compreender. 
 
A compreensão não vem de fora.  Os pensamentos considerados 
exclusivamente motivados pelo exterior são impulsos que não provocam as 
luzes internas.  No nível do pensamento, a criatura não percebe porque , a todo 
o momento, está criando soluções e explicações para a realidade.  No entanto, 
o pensamento pode exercer função como mediador para que se possa 
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encontrar a verdade, pois o  movimento do pensamento pode provocar as luzes 
em uma mente atenta. 
 
Enquanto os sentidos do corpo chamam para o nível externo, o caminho para 
dentro diferencia a criatura e é o único que pode deslocá-la de uma certeza 
aparente para um equilíbrio interior. 
 

O caminho do desejo 
 
No processo de mostrar-se da criatura (que ocorre desde o nascimento), ela 
deve buscar ascender à consciência no sentido da construção do significado de 
sua própria vida.  Assim, cabe à criatura trilhar sua própria criação, pois toda 
construção, toda aquisição, depende do movimento da criatura na direção de si 
mesma.  Nesse caminho, a criatura dá oportunidade de o Interno se apresentar 
a ela e, em suas ações, às outras criaturas. 
 
Viver com SIGNIFICADO, portanto, é construir o próprio significado, participando 
da sua tarefa e vivendo com intensidade todos os seus momentos.  Cada 
momento deve ser aproveitado com sabedoria e a sabedoria encontrada será 
exteriorizada nas ações, como possibilidade do encontro com o Interno.  Nesse 
sentido, a criatura deve buscar, dentro de seu tempo de vida, a vida longa, 
saudável, serena, agradável, como meio de encontrar e manter o significado. 
 
É pelo DESEJO que a criatura alcança o equilíbrio da vida (com significado).  
Através do desejo a criatura se permite sair de uma condição de inconsistência 
e insuficiência para inserir-se no que já está feito, provocando a inovação: a 
mudança de ponto de vista, de modo de ser e de condição de viver.  É o 
desejo que materializa a INOVAÇÃO, quando ela é escolhida.  Escolher a 
INOVAÇÃO é ir ao encontro do significado da realidade, possibilitando o encontro 
com a própria REALIDADE. 
 
Tudo já é possível.  Toda inovação é possível.  Quando a criatura se coloca em 
estado de atenção, ela possibilita o discernimento no vivido, compreendendo o 
movimento e provocando a materialização do desejo.  É a atitude de escolha 
da criatura que materializa as possibilidades.  Mas a escolha precisa ser 
assumida em um tempo.  Por determinação e perseverança, a criatura define o 
momento da escolha, pois o tempo não assumido rompe a possibilidade de 
processo.  Se o tempo não for usado devidamente, o tempo já será outro.  O 
que a criatura não compreender no momento, poderá compreender depois, 
mas nunca nesse mesmo tempo.  O que a criatura não sabe agora, saberá 
logo, num outro momento, dependendo do que esteja fazendo agora para 
alcançar a compreensão.  Nessa direção, a criatura alcança a sabedoria se a 
construção estiver sendo promovida agora, não se a criatura ficar esperando.  
Se a criatura espera, agora não é mais agora.  Tempo é tempo, e cabe ao ser 
humano viver junto com a oportunidade que lhe é oferecida no tempo.  Tudo o 
que está em movimento se desgasta.  Se a criatura ficar parada, ela vai se 
enrijecendo e a oportunidade vai sendo jogada para frente, mas em outro 
tempo, tornando-se cada vez mais distante.  
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Trilhar o caminho da verdade é estar num movimento do qual participa cada 
criatura que optou pela existência do Interno.  O caminho da verdade 
harmoniza a criatura com a iluminação, num exercício de transcendência, 
ultrapassando o externo para alcançar a compreensão do fluxo da existência.  
Para isso há que estar atento, pois tudo acontece dentro de uma continuidade, 
de um processo, e, em cada momento, tudo o que existe se mostra em 
harmonia com o Criador. 
 
O trabalho da criatura, como ser consciente e diferenciado, é lançar-se no todo, 
projetar-se e construir o encontro com o Criador, encontrando a si mesma, pois 
como luz, o Criador está em todas as criaturas, em todos os momentos.  No 
entanto, o ser humano jamais conhecerá a imagem do Criador  não é dada a 
ele essa oportunidade, tamanha é Sua grandiosidade.  Há que desenvolver a 
percepção, a audição e a elaboração para que a criatura possa experienciar a 
luz, a palavra do Criador, compreendendo-a e aderindo a ela, tornando-se 
cúmplice.  E assim o ser humano se eterniza: fazendo-se obra do Criador, 
vivendo o momento de sua tarefa. 
 
Tudo já é possível e se apresenta como inovação em determinado momento de 
espaço-tempo.  A sincronia exige que se conjugue espaço e tempo para 
que o desejo se materialize, trazendo a inovação.  Para isso, é necessário 
descobrir o espaço da inovação, acreditando em sua existência.  Para que o 
espaço possa aparecer, a criatura deve colocá-lo no momento zero do tempo.  
É necessário que a criatura faça o momento zero no exato momento zero  
esvaziando o pensamento, encontrando-se na escuridão  trazendo a 
escuridão ao seu espaço e conjugando espaço e tempo de modo a combinar 
um e outro para visualizar a luz.  Quando surge o primeiro ponto de luz, está 
iniciada a contagem do tempo para a materialização do desejo. 
 
A criatura precisa saber se é o momento zero, se é exatamente "isso" que ela 
vê como equilíbrio, como uma necessidade para que possa cumprir sua 
trajetória em sincronia.  Se for realmente o momento zero, o espaço se 
propaga, aparece inteiro.  Se não for, ele também aparece, mas dividido, 
fragmentado, fora do tempo, apontando para o externo, provocando 
desarmonia com o todo.  Se a criatura vislumbra a luz e, por precipitação ou 
desatenção, não compreendendo o fluxo da realidade, escolhe pelo desejo, 
mas fora da sincronia, a apresentação se dá, da mesma maneira, fora da 
sincronia.  Nesse caso, não há como voltar atrás, pois desejos materializados 
precisam ser assumidos com responsabilidade pela criatura.  Cada pessoa é 
responsável por seus atos, porque toda ação da criatura deve ser ação de 
respeito a si mesma.  Só pelo respeito a si mesma é que a criatura agirá em 
cumplicidade.  Cabe à criatura descobrir a maneira da cumplicidade com seu 
Interno concebendo a ação em sincronia, pois a conseqüência da ação só é 
descoberta depois do ato.  Em caso de desatenção, o trabalho de volta ao 
Interno para a entrega do desejo será ainda mais longo.  Quando a criatura 
conhece a verdade e não a aceita como verdade, ela se coloca fora da luz: no 
externo.  A conseqüência da ação de uma criatura que não tem consciência do 
seu Criador e da Sua grandeza é pequena, comparada àquela que conhece a 
verdade do seu Criador. 


