
O azarento é o sortudo!

Parece que as coisas que dão errado, não acontecem, más, isso parece ser a proteção 
do  Criador,  a  “Consciência  Total”.  Pois,  depois  de  muito  acontecer,  o  ser  cresce,  se 
transformando em algo com muita compreensão, saber.
      O azarento sofre! Muitos reveses, que o fazem obrigatoriamente compreender e  
crescer. Buscar as soluções.
Todos buscamos ser aceitos na sociedade, por isso é que tratamos de buscar entender o  
conceito do que é correto, buscando nesse conceito aceito pela maioria da sociedade 
como correto.
Somente depois de muito padecimento, se tivermos um coração puro, entendemos que o 
que a sociedade acha correto, não é o correto. Que o correto depende de muitos fatores 
que independem do desejo, ou pensamento humano.
Somente o saber e compreender o que é correto, é o que nos leva a um crescimento e 
bom passar, que é independente da sociedade.
E mudamos! No lugar de buscar obter riquezas sem medida, optamos por limitar nossos 
desejos, dentro daquilo que realmente precisamos, medindo alguns extras como sendo 
extras, não necessários. É quando algumas pessoas pensam que somos ricos, somente 
por ter o necessário.  É porque eles vem, que unido a falta de desejos, demostramos 
inconscientemente uma paz que eles anseiam.
                                                                                         
A sociedade não é correta, ela é condenatória e confusa. 
Se o criador criou o Universo, este é perfeito, más o homem o modifica de acordo aos 
seus interesses sem medida, perdendo o respeito pelo natural, sobrepondo a importância 
de sí mesmo sobre os demais.
Se observamos que a obrigação de realizar ações, é um caminho, como a religião criada  
pelos  humanos,  poderemos  observar,  que  a  religião  dos  humanos  é  confusa, 
aprisionadora,  destruidora  da  liberdade  de  ser.  Já  a  ação,  é  guiadora,  levando  ao 
crescimento  do  ser,  mostrando  em suas  consequências,  o  erro,  aquilo  que  devemos 
mudar.
Assim  a  sociedade  que  antes  poderia  ter  sido  justa,  transforma-se  em  uma  tirania 
escravizante,  onde  os  líderes,  muito  bem  posicionados,  defendem  seus  interesses 
pessoais  sobre  os  interesses  da  coletividade  humana.  Fazendo  da  maioria,  simples 
escravos, maquinas.
Modificando aquilo que é importante! Dando uma esperança, dentro da falsa liberdade do 
circo  eleitoreiro,  fazendo  jogos,  pagos  com  dinheiro  de  todos,  onde  se  demostra  a 
falsidade de um sortudo, ganhador da loteria. 
Sortudo?
Podemos ver, que quem ganha a loteria, mesmo sendo generoso, é alvo dos predadores 
insaciáveis,  as amizades e familiares,  ladrões e invejosos. O fato,  é que se ele tinha 
amigos, os perdeu, dentro dos interesses desmedidos dessas pessoas, adoentadas por 
uma sociedade injusta.
Todos os erros são causados por nós mesmos, nas ações que vamos cometendo, e sua 
solução, somente pode ser encontrada dentro de nós. Buscar compreender, entender e 
corrigir é o caminho. Más, as soluções aos problemas da sociedade, são causados pela  
criação de um mundo humano, que se afasta da realidade do mundo criado pelo criador.
Uma correta educação dentro da coletividade humana seria o caminho. Caminho que 
somente pode ser dado na atualidade, dentro de uma sociedade comunista. Se tiver o 
conhecimento correto, não somente científico, como uma filosofia dentro da ciência, que 
satisfaça e de respostas a existência humana, sua relação com o Universo, mostrando o 



lugar que ocupa. Fazendo que o conhecimento e a compreensão das suas necessidades,  
tenha a consequência da felicidade.
O governo deve ser como a mãe e pai de todos e tudo. Dar a cada um, o que precisa, dar  
respostas compreensíveis dentro da realidade científica, para guiar o indivíduo a uma vida 
plena. De cada um receber os logros como a herança de todos. Isso é comunismo!
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