Reunião – Um erro imperceptível do mundo criado pelos humanos.
Eu percebi que o mundo hoje, ao parecer, se transformou em um mundo alcoólico, como
um bar. Onde as pessoas bebem descontraídas opinando do que não sabem por puro
parecer.
Também percebi, que uma pessoa que não é alcoólica dentro de um bar, tem 95% de
possibilidades de se transformar em um alcoólico também.
Concluí, que ao parecer, na convivência com maioria de malucos, faz um homem normal
se transformar em maluco também.
Achei isso muito interessante, pois algumas teorias, são criadas por uma reunião de
científicos ou expertos, o que da uma autoridade nela, desmerecendo outras que não
foram criadas por eruditos.
Percebi, que a teoria do sistema unicista, cérebro e mente como a mesma coisa, foi
criada entre os séculos dezessete e dezoito. Sendo, que nesses séculos, a ciência era
bem limitada.
Concluí, que as teorias de esse tipo, assim como outras, dependem da relação da época
com o conhecimento da mesma.
Disso, pude perceber, que existem conclusões muito erradas na humanidade.
- A igreja cristã, foi imposta pelo terror, se bem sei que eram ignorantes na época,
ademais, não eram eruditos os cristãos trazidos a corte pelo imperador Constantino. Após
a morte de Constantinos, eles inclusive manipularam documentos, falsificando-os, e
conseguiram se impor na sociedade pela ignorância, induzindo saber sobre Deus, e a
vontade dele. Transformando-se nos juízes inquisidores, a suprema corte da maldade,
baseada na ignorância absoluta, e elevando os ignorantes que vendiam sua alma as
ordens dessa crença. Que ao parecer, a única meta foi o poder e domínio absoluto,
totalmente carente de valores, dizendo ser em nome de Deus.
- A teoria do “Big Bang”, foi criada dessa forma. Mesmo hoje sendo contestada, e
comprovadamente errada, segue mantendo seu poder no sistema informativo clássico
das escolas, que a sociedade deformada, chama de educação. Educação é dada
unicamente pelos pais, onde infundem as respostas que sabem sobre existência humana,
lugar ocupado pelas religiões, que nada em concreto que sirva para a compreensão
expressam, somente quando muito, mostrando um caminho de conduta moral, que muitos
líderes dessas religiões não praticam, “faz o que eu digo, más, não o que eu faço!”.
A teoria do “Universo Primário”, é a melhor resposta que conheço, para a educação
humana. Também, educação consiste em expressar a vida, pesares e logros dos seus
antepassados, questionando os possíveis erros, más compreendendo e aceitando eles
como experiencias dadivosas deles, para seguir ou não esse exemplo.
Após isso, é que as escolas dão instrução, sobre história da humanidade, ciências e
formas de criação e realização, visando um futuro trabalho para os jovens.

- As reuniões dos rabinos, imperceptivelmente, levaram a criação de um separatismo.
Baseados na falsidade mentirosa de um “povo escolhido”, pretendendo com isso, mesmo
que inconscientemente, levar o resto da humanidade a nível dos animais, ou seja, para
serem usados pelos judeus para seus benefícios, não como iguais, más, como
instrumentos, seres inferiores. Claro que isso foi feito com um processo de muitos anos,
más, que em definitivo, transforma-se em um crime contra a humanidade como um todo,
indo em contra dos interesses dela, em pró de dos interesses de um peque no grupo. O
que em definitiva não é diferente em nada, que o domínio do império Persa, romano ou as
retenções nazistas da Alemanha.
- Com todas essas coisas, dessa forma, se impõem as crenças, acredito que mais correto
seja a palavra desejos, de pequenos grupos, que ostentam o poder, poder que sempre foi
obtido por meios ilícitos, na humanidade como um todo. Impondo o capitalismo, formando
etiquetas que denigram, as coisas que sim tem valor, más, que destruiriam o poder deles,
como a etiqueta “comunista”, “nazista”, etc..
Por isso é que a visão da ciência, como expressa a palavra “ciências”, está errada e gera
confusão. Para teorias científicas, deveria ter uma reunião com científicos de todas as
ciências. Mesmo porque, o princípio do Universo, não pode corresponder ao estudo da
física, ele corresponderia mais bem a química.
O que hoje fazem, é reunir médicos especialistas dos corpos humanos, para explicar a
biologia, a constituição das plantas como seres vivos também
De fato, a ciência é uma somente, essas partes são complementos de um corpo maior,
são os órgãos do corpo denominado ciência. E como todas as coisas, as formas como
nascem, não são iguais ou a mesma que quando crescem e maduram, ou seja, estão
prontas para servir no imenso corpo Universo. Alguns como nós humanos, ao parecer,
estamos para realizar esse serviço em forma limitada, somente em alguns planetas, ou
mesmo em um, até novos conhecimentos surgirem.

