Dois segredos da vida revelados
Os humanos, somos cientistas, então a vida e a existência devem ser reveladas com ajuda da
ciência.
Desvendando a verdade e a realidade.
Verdade é eterna, sempre a mesma, e por isso não tem movimento. (Física no movimento e
Filosofia no conceito de eternidade)
Realidade é o movimento da verdade, o filme criado pela verdade. Que como os atores são
verdadeiros, eternizados na pelica que está impressa. (película realidade criada por humanos para
sua distração). Que como característica alimenta a mente transitoriamente como realidade
verdadeira.
A verdade é impressa na realidade transitória que morre a cada instante. (Física)
Fato: A mente se alimenta dos sentidos. O corpo se alimenta de comida, outros corpos. (Filosofia e
Medicina).
As doenças mentais
As doenças mentais têm suas raízes na incompreensão da realidade imediata do indivíduo.
Isso ocorre, porque o Universo e a natureza são a realidade verdadeira. Ou seja, é a realidade que
surge diretamente da verdade eterna.
Más como existem outras realidades paralelas na vida dos humanos. Que são criadas por eles, sendo
isso a causa das doenças, incapacidade de compreensão, deformação da realidade do corpo
adquirido, produzindo dor e sofrimento, formando parte tudo isso, de uma falsa realidade, que os
humanos entendem como a realidade básica. Más, que é falsa, pois é uma realidade, criada pelos
humanos. Pretendendo ser a natureza deformada pelas criações humanas, o fundo do eterno, a
verdade. O SER HUMANO CRIA O PRÓPRIO SOFRIMENTO.
Por isso, os humanos, não consegue compreender, que as realidades humanas são um mundo falso,
criado por eles mesmos. E, assim vão direto a dor, padecimento, incompreensão e as doenças da
falta de compreensão da realidade, que leva a compreender a verdade, que é a meta primordial da
vida humana. Somente assim os humanos serão o próprio Deus vivenciando a existência.
Se bem as realidades dos humanos possam ser válidas para eles, são imperfeitas, levando ao
conflito e imperfeição. Quando nós, colocamos a verdade criada por humanos, a frente da realidade
eterna, que é aquilo que nós humanos denominamos Deus. (Filosofia). SIMPLESMENTE,
FICAMOS PERDIDOS.
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