O humano e suas criações
Na arquitetuea humanos querem hostentação. É uma criação em pro da doença do egoísmo.
Por outro lado, as moradias mais humilsdes, são apertadas e cada vez menores. Isso, é porque são
seres escravizados por outros, com as correntes de salarios de fome.
E ainda são iludidos! Categorizam o valor por habitações, sem pensar no que pode ser realmente
necessário para uma vida plena.
Se bem a arquitetura deve adaptar-se a época e situação da vida humana, o desequilibrio é absoluto.
Arquitetura necessaria para a felicidad humana de uma família, tem um mínimo para poder ser feliz
e adquirir mais consciência.
Primeiro, é necessrio ter espaço e claridade, deve ter um dos lados com, pelo menos, dois metros,
espaço de frente e fondo maior. Onde existam vegetais e algum árvol frutal, como limoeiros.
Segundo uma garagem ampla, ou um galpão ao fundo.
Terceiro dois banheiros pelo mínimo, se tem dois andares, que seria o ideal, tres.
Quarto, somente os banheiros devem ter paredes e portas no interior.
Quinto, dois ou tres lugares que possibilitem a colocação da cozinha.
Sexto, a cozinha deve ser considerado o lugar de maior uso, e o suficientemente grande para
resceber familiartes e visitas.
Sétimo, as paredes são desnecessarias. Os ocupantes a dividirão ao seu gosto, devendo ser possível
a remodelação.
Oitavo, O teto deve ser utilizado com sistema de recepção de energia solar, e o lugar da caixa de
água.
Noveno, está é a casa ideal, onde a segurança é dada por cameras externas escondidas, com
recepçãp por IP em tempo real a uma central que oriente ambulacia, bombeiros ou força policial.
Décimo, a opção de segurança interna é dos moradores.
Condições ideais da sociedade humana
A eliminação do capitalismo é necessária. Pois a forma energetica deve ser combinada com a
energia solar de todas as casas e predios.
O comunismo, com a filosofia correta, que permita a educação com os valores que levarão ao
humano adquirir consciência.
Humanos são uma espécie de animal!
Eles tem uma caracteristica única. Pois são os únicos compotencial de serem demoniacos.
Isto que escrevo, pode parecer uma bobagem, más, não é. Aqueles humanos que adquirem
consciência são felizes. Compreendem a todos e tudo.
Por outro lado os demonios, são doentes do egoismo. Não les interessa as demais pessoas ou seres.
Deprezam as coisas, ao dar valor e não cuidar ou amar aquilo que le beneficia na vida.
As mais claras filosofias para a compreenção humana.
Confucio. Yin e Yang.
Depois vem o budismo como orientação somente do indivíduo. O Induismo é muito prosaico,
antigo, más seu fundo é bem perfeito para aquele que logra compreender, pois, é muito antigo,
possivelmente de uma civilização extinta.
A teoria do Universo Primário, e realidades paralelas, são meu aporte em dois livros. Acredito que o
primeiro seja a filososfia a ensinar junto com as duas filosofias chinesas que expressei ao princípio.

Devem fugir das religiões cristãs e judaicas. São falsas deformadas, e criadas pelos interesses de
certos humanos.
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