O Horror da Moral Humana.
Uma das mais negativas criações do homem é a moralidade!
A moral é imposta, não é natural com a natureza humana. Deforma as atitudes e ações que
deveríamos tomar e realizar, ou seja, as realizações corretas não podem ser realizadas.
A moral é imposta por religiões e leis criadas pelos homens, criminalizando e/ou condenando ações.
Deus deu a natureza! A natureza humana é animal!
Deus deu as armas necessárias para realizar a meta da vida, que são, os valores positivos e
negativos. Sendo ambos necessários para atuar corretamente, e assim chegar vitorioso a meta da
vida, com seu aprendizado pelo batido de experiências. Que não é outra coisa que a soma de ações
com suas consequências.
A moral deve respeitar a natureza, não fazer alguns defeitos. As mulheres se vestem e cuidam para
conseguir atrair os homens, más, se falas isso, elas negam. Dizendo que é para se sentir bem
consigo mesmas e outras mentiras. Assim elas são mentirosas, deformando sua mente e como
consequência, não conseguindo ser amada como se merece uma mulher por um homem. Hoje o
sexo feminino é basicamente um item de mercado.
É muito triste ver como a moral destrói os próprios filhos das pessoas. As crianças precisam da
verdade para não errar, e confiam nos seus pais. Quando percebem que foram alvo de mentiras dos
seus pais, como cegonha, papai-noel, batismo e outros merdas de pôr aí, não podem falar nada, pois
não sabem que dizer. Assim se dá o início do caminho das pedras dos humanos, trazendo confusão,
desconfiança e desamor.
Quando nascemos estamos aptos para entender, estamos capacitados para perguntar e questionar.
Más, os ignorantes, são os pais e a sociedade. Coisa comprovada quando os pais dizem ao filho, isto é um cachorrinho. E, os pais não sabem o que responder, porque pensam que o filho é um
incapaz. A resposta correta é complexa, porque somos humanos, e a diferença dos demais animais
que se entendem por si mesmos em todo lugar. Nós criamos diferentes idiomas e não nos
entendemos, e cada idioma forma um nome para cada coisa, (pensando sem dizer: para ver se algum
dia, como os demais animais, nos logramos compreender em qualquer lugar e momento).
Más, mesmo que os pais tenham um respingo de lucidez para dizer algo parecido, morrem de medo
dos questionamentos que virão a seguir.
Educação é tirar as pedras do caminho dos filhos, dando uma compreensão real e verdadeira.
Que horror! Sou humano também!
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