NATUREZA DO FEMENINO
Os humanos estão muito complicados, pois, dentro daquilo que podemos dizae que é a realidade
verdadeira, que vem a ser a natureza e o Universo, os humanos criam realidades paralelas, somente
visando o próprio beneficio egoísta.
Assim, a doença do egoísmo humanos, destroi a feleicidade deles. E hoje em dia é tão grave, que ao
parecer, destroi até a posibildade de ser feliz.
Não vamos falar de erros e/ou causas, vamos falar da realidade verdadeira da mulher. Do femenino
dos humanos.
Primeiramente, devemos entender o que significa humano.
Humano é um animal mutante, que como caracteristica tende a questionar. Ou seja, é um
animal cuja caracteristica fundamental é ser um “animal cientista”.
A primeira ciência a surgir dentro dessa mutação de animal para humano, ou animal cientista. Foi a
“comunicação”.
Dentro desse contexto, podemos observar uma extranha diferença com os demais animais, que ver a
ser os diferentes idiomas.
Todos os animais não humanos usam sempre o mesmo idioma para todos, em todo e qualquer lugar,
más, como a mutação para humanos, foi produzida por um cataclismo, sendo o que poderiamos
denominar como uma “muação forçada”. Dada as caracteristicas da época, que somente existia o
mundo da natureza verdadeiro, sem nenhuma outra ciência, as caracteristicas geograficas, com suas
limitações, produziram os diferentes idiomas, que ainda hoje formam os diferentes idiomas dentro
da comunicação dos humanos. E, também, somente humanos usam simbolos para se comunicarem.
Então podemos perceber, que a natureza do feminino humano real, é a natureza do feminino
animal em geral.
Outras das criações humanas confusas, é a justiça, como também a moral criada pelos humanos, que
muda de acordo aos países e as épocas, como facilmente podemos comprovar.
Sobre o conceito de justiça, o humano cria direitos e deveres.
Más a revindicação de direitos iguais, para feminino e masculino, ademais de ridícula, provém do
egoismo, e, a busca de poder sobre os demais.
Direito é:
Na natureza, os deveres dos animais, provem das obrigações e/ou serviços do corpo
adquirido. Por isso, os direitos, estarão relacionado em forma direta a esses deveres.
E o femenino, tem o dever de proteger, cuidar educar seus filhos. Taqmbém têm como animal
cientista, o dever do agradecimento ao humano escolhido para fecundar. Pois o sexo é
dominio do femenino, é a sua escolha, assim que se existe algo errado com o homem
escolhido, não é culpa nem responsabilidade do homem, e sim da visão femenina, e do que
valorizou em essa escolha. Já os outros animais, cada um tem na sua natureza, a relação do
femenino, masculino. Pois essa relação não somente varia de acordo a espécie animal, como
na espécie humana, sendo o feminino humano quem deve saber escolher.
Sendo que essas escolhas, devem prover da educação. Sendo as mães, as encarregadas dessa
missão. E a sexualidade animal não contém uma moral específica, sendo que a moral criada

pelos humanos, foi produto de seres ignorantes e malignos. Coisa facilmente comprovada na
moral ocidental, criada pela igreja cristã, a comparação com a moral confusionista da China.
HOMES SÃO IMPRESINDIVEIS PARA A FELICIDADE FEMININA, DA MESMA
FORMA QUE UNICAMENTE O FEMININO DARÁ AO HOMEM A POSSIBIDADE DE
SER FELIZ.
E ISSO, É DIRETAMENTE RELACIONADO A EDUCAÇÃO.
São as mães, que com apoio dos pais, devem educar seus filhos, inclusive na sexualidade, como no
tratamento dos futuros companheiros/as, ao formar pares, para a reprodução.
A natureza dos animais cientistas, implica forma direta, que o trabalha do femenino é educação.
Que a casa é da família, más, que os homens devem deixar o feminino reinar, pois a casa, é criada
com o amor do feminino, é onde ela, com seu celo e cuidado, demostra a sua capacidade de amar.
O amor é:
Os humanos, a cada momento de sua vida devem escolher o que fazer. Deixando a moral
absurda dos humanos de lado, percebemos que podemos sempre atuar em forma dual,
dependendo da escolha que fazemos nesse momento.
Podemos atuar com violencia, ou não, vai depender de muitos fatores. Más, como muitos
ditados da antiguidade, a violencia poderia trazer violencia, se não fosse necessária. E, as
escolhas positivas, comprovadamente, vemos que produzem amor nos olhos das demais
pessoas. Elas nos olham amorosamente, agradecendo edesejando retribuir da mesma forma.
Ou seja, as escolhas positivas, salvo exepções, são as que nos levam a poder amar. São nossas
ações que levam a que sejamos amados.
O AMOR, ESTÁ NO CORAÇÃO DE QUEM AMA! O AMADO, É O OBJETO DE AMOR.
MÁS, QUEM AMA, AGREGA PARTICULAS DE AMOR DENTRO DE SI.
AMOR NÃO É UM VALOR, COMO AGRADECIMENTO E OUTROS, É, A SOMA DE
AÇÕES POSITIVAS, REALIZADAS POR QUEM TENHA CAPACIDADE DE AMAR.
Desta forma, o femenino, deveria ter dirito a não ter de sair a trabalar. E o Masculino, teria o dever
de dar tudo o possível para o sustento de aquela bela mulher que o escolheu. Deveria sempre vê-la,
como a mais bonita mulher que existe.
Más essa é a visão do amor verdadeiro, ambos devem ser capazes de ter os valores positivo,
especialmente, agradecimento, companheirirmo, que seria a meta escolhida por ambos. Outro como
os valores da confiança, devem ser adquiridos. E a caracteristica da mulher que ama seu par, é dar
toda a tranquilidade ao seu parceiro, retirar, toda, e qualquer dúvida ou medo, com respeito a sua
relação.
Se somos animais científicos, não deveriamos atuar com achismo, ou questionar com o que
pensamos ser, deveriamos comprovar.
NOSSO DEVER É SOMENTE FALAR DEPOIS DE PENSAR, MEDITAR, ORIENTADO
AOS VALORES DO CORAÇÃO, QUE SÃO AQUELES QUE DÃO A FELICIDADE NA
META DA VIDA. QUE NO CASO DE ANIMAIS CIENTÍFICOS, É COMPREENDER E
COMPROVAR, PARA ADQUIRIR A CONSCIÊNCIA DE SER.
Jopeu 11 de outubro de 2022.

