O homem cria um mundo ilusório dentro do mundo.
As confusões se agravam com os agregados e mesclas de situações do mundo real
criado, modificadas e inventadas transformando esse mundo em uma fantasia dos
humanos.
Isso faz do mundo um imenso manicômio, onde somente existe uma sociedade humana
mentalmente doente, diferenciando o seu grau, de indivíduo para indivíduo. Na verdade,
em ambos mundos, cada indivíduo é único, mesmo entre gêmeos.
O Universo é criado por seres de diferentes formas, mas, o homem dá nomes para
diferenciar as diferentes formas. Quando o Universo tem uma base idêntica e igual, de
tudo e todos, cada corpo do universo é único.
As mentes são essa base, e tudo e todos temos uma mente, adaptada ao corpo com
todas as ordens do trabalho, serviço que vieram prestar neste Universo. Para sua
manutenção e existência.
Por outro lado, o humano toma a si mesmo como referência, de forma que cria uma
existência que não é a verdadeira. O homem pensa que vida tem os animais e vegetais,
mas, não aceita isso das pedras, ou mundo mineral. Quando vida, é a existência, e tudo
no Universo existe. A confusão se agudiza quando especifica a vida com os diferentes
corpos, e não percebe a morte constante dentro dos corpos que seguem existindo. No
corpo humano temos trezentos trilhões de células, que são seres, e a vida delas é de
menor duração, assim que ao passar 10 anos, praticamente todas as células que
formavam o corpo nessa época, já morreram. Más, estamos vivos, nosso eu, ainda existe,
apesar de todas as partes que o compunham antes, estarem mortas.
Como a mente é o que cada partícula tem de verdade na existência, pois, a mente não
morre, e os resultados das experiências vividas, sempre estarão presentes nela, mesmo
que estejam adormecidas no inconsciente. Cada mente transita pelas existências
ocupando diferentes corpos, experimentando o diferente sentir de cada corpo em
particular.
Mostrando uma deformação bem visível, entre as diferentes ciências. A diferença na
ciência médica, que está totalmente baseada na fisiologia, pertence inalteravelmente ao
mundo real humano. Más, a psicologia, que toma como base a esse mundo criado pelos
humanos, não conseguindo assim o seu objetivo, de explicar a pessoa, os seus
problemas, que basicamente, são a incompreensão entre o mundo criado pelos humanos,
em contradição com o mundo criado verdadeiramente, por Deus, se assim preferir
especificar a um criador.
Na psicologia, temos os aportes de “Sigmund Freud”, no campo da líbido e o sistema
sexual, relacionado a confusão da excitação, vulgarmente denominada tesão, com o
sentimento de amor. Também temos a “Carl Gustav Jung”, tratando de explicar as
relações do determinado e chamado de espírito pela humanidade. Más, que para mim, eu
chamo de mente. Pois, o nome espírito deixa uma nuvem de incompreensão, e vazio para
ser usado na psicologia passível de dar resultados. Depois temos o aporte de “Alfred
Adler”, onde mostra os resultados do mundo humano de competitividade, dando incio ao
sentimento, ou complexo se assim preferir, sobre o sentimento de superioridade ou
inferioridade do indivíduo. Onde podemos individualizar no grupo adepto ao futebol
perfeitamente.
A psicologia têm muitas criações humanas com erros fundamentais, o que produz que
seja uma ciência ineficaz nos seus resultados. Varias situações criadas, parecem ser um

brinquedo de regras sem sentido, como são as experiências, onde especificam o humano
diferente do cachorro como animal. Aqui falta muito sobre o entendimento do mundo
verdadeiro, e tem excesso dos conceitos do mundo criado pelo homem. Animal é animal!
As diferenças não estão somente nas espécies, mas referente ao ser humano, mulheres e
homens são diferentes, pois a função dos corpos específicos é diferente. Não existe
igualdade entre homens e mulheres, somos diferentes, e o homem é criado pela natureza
com a força física superior, e a mulher com a força de atração do seu corpo e o instinto
feminino. Se um homem pequeno provoca e falta o respeito de outro fisicamente menor,
como hoje o feminismo promove no enfrentamento, que é um enfrentamento baseado no
mundo criado pelos humanos, pergunto: “Que pensam que sucederia ao homem
provocador de menor força física?”. A solução das agressões e assassinatos de mulheres,
está no comportamento deformado pelo feminismo.
Feminismo fez as mulheres perderem seus direitos. As mulheres e homens não têm
direitos iguais! Elas têm muito mais direitos que os homens. Os direitos estão diretamente
relacionados aos corpos, é a mulher veio fundamentalmente para ser mãe, é claro que ter
ou não ter filhos, é uma escolha dela, más, é conveniente respeitar ao homem e não fazer
isso por conta própria por nenhum motivo. Como a mulher veio para ser mãe, os
humanos, precisamos de educação durante muitos anos, especialmente, porque sabemos
que criaremos um mundo diferente do mundo criado pelo criador, se assim o desejar
interpretar. Assim, que elas tem direito a trabalhar em suas casas, sendo o trabalho
fundamental a educação e cuidado do seu filho, sem esquecer o seu marido. Pois, o filho
somente está ali graças ao marido. Existe no ‘DNA’, uma necessidade específica de
aprendizado, que somente pais e mães podem dar, e ambos não somente são
necessários para isso, como também ambos tem o mesmo direito sobre a educação do
filho. Em caso de separação, seria melhor, que esses filhos fossem educados pelo
estado.
Para dar soluções reais, a psicologia deve ter muito presente os dois mundos, o real
criado pelo criador, que explico em meus livros, e as diferenças com o mundo criado pelo
homem. Qual seria a ação que pertence ao mundo real, e qual não? “Estou na cama,
deitado, com meu amigo gato ao lado, vendo televisão para distrair, nada importante.
Olho ao gato, faço carinhos e sinto seu ronronar, percebo que a televisão segue com a
programação, mas, sigo preferindo sentir o amor com o gato amigo.
Por outro lado, deixar de lado o afeto ao amigo gato, para me distrair, com nada
importante, considerei uma perda de tempo.”
A ciência da psiquiatria, tem um aporte excelente nos seus estudos e comprovações,
sobre o cérebro, fluidos e partes correspondentes as sensações. Más, eu diria que o que
determinam de doenças mentais, não é a sua área. A psiquiatria é uma especialização do
cérebro, dentro da especialização neurologia. A mistura de mente com cérebro, é um dos
erros do mundo criado pelos humanos, está dentro das teorias unicista, que sei ser
equivocada, e a que dá a dualidade entre cérebro e mente, que é onde estou afirmado.
Também temos as FALSAS CIÊNCIAS, como as denominadas, ciência política, ciência
jurídica, etc, que são baseadas unicamente, nas criações, das modificações que o homem
realiza sobre o mundo natural, sem ter nenhuma conexão de realidade com ele.
Supostamente, para o benefício da sociedade humana, mas o que faz realmente, é
modificar seu modo de ver, aquela realidade da natureza e o cosmos, na sua essência. Já
que essa realidade do mundo criado pelo criador, vem a ser a natural, verdadeira, surgida
naturalmente por forças criadoras. A realidade do mundo criado pelo homem, está cheio
de forças desconhecidas, produzidas pelo mundo verdadeiro, contra-arrestando as
crenças de verdade do mundo ilusório, aquele criado pelos humanos.

Para usar é saber tudo exato, precisamos ser muito conscientes das diferenças entre o
mundo real criado e o que criamos nós os humanos ao formar uma sociedade.
Sendo que essas formas desconhecidas, se transformam na maior deformação da
realidade humana, no vírus da demência. Pois, o homem dá a essas forças o nome de
Deus, usando essa interpretação, como curinga, para obter o logro dos seus desejos
egoístas e impôr a sua vontade sobre os demais.
É assim que surgem as crenças, que originam as religiões e falsidades, como aquelas:
“somos o povo escolhido”, ou “somos uma raça superior”. Assim surgem as grandes
diferenças, que fazem dos ricos, algo diferente, deixando de ser humanos, adoecendo
seu coração, e com razões inexistentes deformando sua mente.

