
Neuróticos e escapistas

Muitas doenças psiquiátricas, ou psicológicas, são causadas por inadaptação ao mundo 
criado pelo homem, a própria sociedade humana.
Essa inadaptação é causada por duas fontes, uma é que o mundo capitalista exige a 
perda de valores intrínsecos ao ser humano, e a segunda é a falta do necessário para 
essa pessoa se desarrolhar. Pois, o dinheiro se transformou em, uma espécie de corrente, 
para escravizar a humanidade.

O real, é que todos eles sofrem internamente, sem saber como solucionar. A dor física 
tem como obter solução, e anestésicos fortes diminuem a dor da neurose, assim como os 
alteradores de consciência, como o álcool e a maconha, ambos com forte uso medicinal.

O mundo real comparativo no sentido animal, é populado pelos animais em geral, mas os 
humanos têm uma confusão, ele dá por real, a sociedade humana, que difere em muitos 
aspectos, com o mundo criado pelo criador, e algumas pessoas não conseguem se 
adaptar, especialmente no mundo capitalista.
Sou de ideologia comunista. Mesmo assim vejo algumas inconsistências entre aquilo que 
o indivíduo necessita, pois, a necessidade dos indivíduos é diferente para cada um.
Isso é muito importante ser estudado no comunismo, pois, a base do comunismo é: “Dai a 
cada um de acordo a suas necessidades e receba de cada um, o que ele possa aportar”. 
Eu pessoalmente acho isso perfeito em todos os aspectos. Como vivi minha vida na 
sociedade capitalista, vejo ela como um ninho de ladrões, corruptos carentes de valores, 
que somente buscam o domínio sobre as demais pessoas, e a riqueza para obter esses 
fins.

Muitas pessoas, para sobreviver neste mundo da sociedade humana, descarta os valores 
intrínsecos do ser humanos, lançando-se a uma guerra sem fim. Sem esses valores, 
ninguém conseguira chegar a meta do ser humano, nem a felicidade e paz necessária.
Essa é a causa da neurose e inadaptação humana, e também a consequência do 
escapismo, sendo uma solução paliativa, aprofundando o problema do indivíduo. O 
suicídio é o desespero e incompreensão da existência. Uma grande parte da solução dos 
suicidas, está em poder ver a unidade do mundo e o Universo como um só corpo, saber 
que seu próprio corpo é um mundo, e com a sua morte, trezentos trilhões de seres 
inocentes, também serão levados ao final de sua existência, com essa ação de suicidar-
se. Seres que cumprem perfeitamente, sem erros, aquilo para o qual vieram aqui. Que é a 
manter esse corpo humano. Não por repetido, deixa de ser importante, gatos, cachorros, 
baratas, etc, são somente nomes dados no mundo humano, para diferenciar os diferentes 
tipos, de seres existentes. Acho interessante o meu pensamento de comparar as baratas, 
conosco os humanos. Vejo a barata, andar de la para cá, mudando de direção, como que 
sem razão. Também percebo essa similaridade nos seres humanos inconsistentes, que 
somente acreditam que o mundo criado pelos humanos é verdadeiro, o único que existe. 
Grande erro!
Parece tão simples! Pois é! Somente parece, pois, isso deveria ser ensinado pelos pais 
na educação da criança. Más, isso foi perdido com a barbárie das crenças impostas por 
seres carentes de valores, como ocorreu nos mil anos de inquisição, onde o terror tomou 
conta da humanidade.

Os que devem comandar a humanidade e o comunismo, são os seres capazes, e não os 
escolhidos como um produto de propaganda. Os capazes estão carentes de desejos, 
exceto el desejo de dar seu melhor na sociedade em que vive.


