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O continente antártico já dava mostras de escassez de recursos. O
verão era desencadeado com extensas torrentes, as ondas de frio
prejudicaram toda a agricultura provocando grandes massas de
pessoas que não tinham recursos. O império tinha que mudar de guia
era época para que os angélicos escolhessem o seu novo imperador,
pois a democracia tinha que continuar fortalecida.

Mandrágoras

Povo atlante nosso clima muda a cada dia
que passa, não podemos mais esperar por
tomarmos atitudes para nos adequarmos
as exigências climáticas.
Celeste

Vida eterna para os angélicos, assim digo,
assim falo, assim seja feito, Atlântida
uma civilização representante de eros.

Os solos dos adâmicos há muito tempo
deixou de lhes fornecer sustentação.
Sabemos que a onda de imigração
excessiva para nosso continente nos
trouxe um triste retrato da escassez que
está se alastrando pelo mundo.

Nós dizemos não a política de austeridade.
Nós dizemos não as liberdades que
permitem a mutação do corpo, a mutação
do sexo e a escolha do indivíduo em
determinar a continuação de seu feto
estando o cidadão em fase de gestação.

Devemos reunir todo o conhecimento
disponível, para que a nossa civilização
possa prosperar com o compartilhamento
dos adâmicos que floresceram mesmo
diante das dificuldades.

Devemos
adotar
uma
política
de
eliminação dos incapazes para que os
recursos possam chegar apenas para os
cidadãos atlantes que possuem condição
para colaborar com nossa linha de
suprimentos.

Nossos registros históricos mostram que o
caminho da guerra, da intolerância, do
ódio, do rancor e da segmentação nos
induziram muitas vezes a lutas que toda
nossa civilização sucumbiu à anos de uma
tentativa de recuperação do que já fomos
um dia

Devemos exterminar todos os presos que
desencaminham nossa sociedade, porque o
estado não dever arcar com o ônus de
manter pessoas que não cuidam para o
nosso desenvolvimento.

Nossas diferenças devem ser respeitadas,
nossas divergências colocadas à parte,
porque o que está em jogo é a continuidade
de nossa espécie como uma representante
genuína dos povos angélicos no universo.

Devemos adotar uma postura de expulsão
e retirada de todo adâmico de nossas
fronteiras.

Nossa nação ainda está erguida e temos
um compromisso muito grande para com
nossa humanidade.

Não queremos que os imigrantes adâmicos
façam parte de nossa cultura. Eles nos
contaminam com suas ideologias, roubam
nossos empregos, violam nossos lares,
passam valores para nossos filhos que
não são importantes para a nossa
civilização Angélica.

Os
valores
humanos
devem
ser
preservados e devemos abrir caminhos
através dos laços e dos valores
universais.

Cidadãos atlantes é chegada a hora de
mostrar o quão forte é o nosso país. Temos
que recuperar nosso prestígio e nossa
força perante os nossos oponentes.

Celeste
O que devemos esperar de outro ser humano que não seja ele ser o reflexo de si
mesmo. Para construir cidadãos autênticos devemos aceitar e compreender as
diferenças, o meu desejo jamais deve prevalecer sobre o direito do outro, porque
ali está construído os alicerces de entendimento em outro território.
Cada pessoa é cônscia de si mesmo, não importa sua limitação, não importa o nível
de seu entendimento. É dever de nós atlantes cooperar para que o entendimento
de nossas diferenças nos conduzam a uma pacificação que nos seja dado o direito
de navegar pelo cosmos pacificamente.
Se é desejo de um homem em se deitar com outro em igual identidade genética, que
direito tenho eu de subtrair sua vontade, pois o que legítima meu avanço sobre a
vida alheia que me faz tomador da expressão do outro?
Ninguém senão seus próprios pais são as melhores pessoas para indicar o tipo de
desenvolvimento que devem seus filhos conduzir sua herança genética em nosso
mundo civilizado. Pois a minha verdade apenas é restrita para meu entendimento.

AS MULHERES QUE ASSIM SE COMPORTAREM INDECENTEMENTE DEVEM SER PRIVADAS DA
EDUCAÇÃO DE SEUS FILHOS. Para que eles não se corrompam e passem a viver dentro
do viés da moral de nossa civilização Atlantis.
Nossas crianças não podem ser seduzidas ao comportamento transversal do
sexo humano, porque nossa raça ficaria cada vez mais desprovida de sua
continuidade.
Essa falta de elevação espiritual deve ser severamente punida. Os homens que
se deitam com outros homens devem ser castigados e se insistirem devem ser
conduzidos para o cárcere privado onde deverão ser tratados pelo nosso corpo
médico a fim de que a impregnação do comportamento possa ser contida e fazer
com que eles sejam curados de suas práticas subversivas e libidinosas.
Um homem não foi gerado para se deitar com outro homem. Assim como uma mulher
não foi concebida para desposar outra mulher. É UM AFRONTA DO PONTO DE VISTA DO
APARELHEMANTO GENÉTICO CONDUZIRMOS NOSSA CIVILIZAÇÃO PARA A ESCASSEZ DA
FERTILIDADE.
Mandrágora

Mandrágora – os celestes oprimem você. Não deixam você perceber a verdade em
sua frente. Só você é capaz de medir o seu sofrimento em não dar o conforto
necessário para sua família. Só você é capaz de perceber o quão sofrido é
depender da ajuda de outra pessoa e ter sua dignidade confiscada.

Celeste – Os mandrágoras tentam sensibilizar você e te convencer através da
ativação de sua dor, onde a responsabilização pela sua situação atual recaia
sobre o outro que é o objeto percebido como ativador de seu sofrimento. As
oportunidades se vinculam em torno de um jogo onde uns ganham e outros perdem.
Mandrágora – O IMPOSTO QUE VOCÊ PAGA NÃO É SUFICIENTE PARA O ESTADO TE
FORNECER AS FERRAMENTAS PARA VOCÊ ALIMENTAR SUA FAMÍLIA. Mas é suficiente
para uma porção de refugiados adâmicos se apropriar daquilo que deveria ser
retribuído para o seu próprio benefício.

Celeste – Os mandrágoras CONSTROEM SUA LÓGICA BASEADA EM FATOS QUE VOCÊ
EVIDENCIA EM SUA VIDA, FAZEM VOCÊ INTERCONECTAR E INTERLIGAR PENSAMENTOS EM
QUE AS CAUSAS NÃO CORRESPONDEM AOS EFEITOS E NEM TÃO POUCO ESTÃO INTERLIGADOS
AS CONSEQUÊNCIAS. SÃO EXÍMIOS FABRICANTES DE ILUSÃO E HISTERIA.
Mandrágora – os celestes inundam vocês com idiotices. Eles não resolvem seus
problemas sociais, eles pelo contrário trazem o problema para dentro de nosso
país, eles não servem você cidadão, eles servem os interesses internacionais dos
adâmicos. QUANDO FOI A ÚLTIMA VEZ QUE VOCÊ FOI CAPAZ DE VIAJAR COM SUA FAMÍLIA?

Celeste – Os mandrágoras infiltram sobre a lógica do cidadãos argumentos que
permitem com que as pessoas se sintam desamparadas para buscar a sua
aceitação para a sequência ideológica que permita que a manipulação sobre sua
mente possa ser consentida a partir da conformidade do cidadão.
Mandrágora – a mentirosa não lhe permita verificar a verdade. Ela te manipula.
Você deve mostrar para celeste que você é capaz de cozinhar e fritar seus
argumentos, porque ela te seduz, mas não resolve o problema de sua escassez.
Ela é falta, não carrega o mesmo valor que você tem cidadão atlante.

Celeste – a sua afetação te tira a tranquilidade para que você possa seguir o
seu caminho conforme a sua determinação. Assim, você fragilizado não tem outra
expectativa do que senão se ressentir e sua ocupação mental fica restrita as
elaborações que irão te reconduzir ao equilíbrio perdido.

Celeste
Você é o único
que
detém
exclusividade
sobre o seu
corpo.

Os desocupados
serem
tratados como
marginais.

Deve ser capaz
de se orientar
para saber até
que ponto vai o
seu
próprio
direito e que
começa
o
direito
do
outro.

Celeste
As pessoas em
vulnerabilidade
social devem ser
levadas
para
locais
de
acolhimento
social a fim de
que
uma
educação
corretiva possa
introduzir
o
conhecimento
necessário para
que o indivíduo
aprenda a viver
e a elaborar a
sua
subjetividade em
harmonia
com
outros seres.

O sexo livre
deve ser banido
das ruas.

A
sociedade
deve
ter
ferramentas
de
amparo
para
as
pessoas
que
não conseguem
se condicionar
à
realidade
grupal

O estado deve
fornecer
condições
mínimas
de
sobrevivência
para
todo
o
indivíduo
que
ainda
esteja
orientado para
o
sentido
de
permanência da
vida e cooperar
para os mais
fragilizados
para recuperar
a
sua
baixa
autoestima.

Os
estupradores
devem
ser
castrados
quimicamente
ou terem os
seus
corpos
incinerados
para
não
oferecem mais
perigos para a
sociedade.

O estado não é
absoluto
na
vida
de
seu
cidadão.

O
estado
é
sabedor do seu
desejo,
o
estado
é
sabedor de sua
expectativa, o
estado
representa sua
vontade.
A pena de morte
deve
ser
administrada
para conter a
rebelião
das
massas que não
deixam
o
estado
se
estabilizar.
Mandrágoras

O estado é um
mero
observador e
expectante do
desejo de seu
cidadão.
Em
primeiro lugar
o Cidadão e
depois o ESTADO.

Os idosos devem
ser
descartados
ao final de sua
idade
produtiva para
dar maior vigor
a
nossa
economia.
As prostitutas
devem
ser
levadas para
lugares
isolados e para
voltarem para
as
práticas
sociais
que
nossa
moral
determina ser o
padrão
de
comportamento
que queremos
de
nossos
cidadãos.

Os
dementes
serem
retirados das
atividades
públicas
e
quanto antes o
descarte ser a
providência
mais
sensata
para a redução
dos
custos
sociais.

Mandrágoras

Celeste
Nossa emissão de
co2 está cada vez
mais densa, ao
ponto que nosso
clima está sendo
afetado
com
deslocamento da
calota polar em
nossa direção.
Não
devemos
esperar por uma
catástrofe
anunciada. Temos
que
responder
prontamente
as
exigências
ambientais.
Construirmos silos
em
grandes
proporções para
aguentarmos
momentos difíceis
para
toda
a
população
humana
deste
planeta.
Nossas
terras
ainda estão em
correspondência
com a produção e é
nosso
dever
cooperar.
Mandrágora – O clima na Antártida não está alterando, nossa civilização angélica
não tem o que se preocupar. Nossas terras permaneceram agricultáveis por um
tempo indefinido, não há razão para nos preocuparmos. Nós temos que incentivar
cada vez mais a expansão de nossos métodos de plantio, para dar conta da demanda
de negócios em que as terras adâmicas não estão conseguindo produzir.

CELESTE - os adâmicos SERÃO TRATADOS E SUAS
MOLÉSTIAS CURADAS COM O CONHECIMENTO DE
NOSSOS DOUTORES EM MEDICINA. NÓS INSTRUIREMOS
OS ADÂMICOS SADIOS PARA NOS AUXILIAR.

Mandrágoras - os adâmicos trazem consigo
doenças que proliferam em nosso continente.
NÓS DEVEMOS CRIAR UMA BARREIRA SANITÁRIA
HUMANA PARA NOS DEFENDER DESTES POVOS.

CELESTE - DEVEMOS INTRODUZIR OS ADÂMICOS EM
NOSSA CULTURA PORQUE O PRINCÍPIO DE LIBERDADE E
IQUALDADE É ALGO CONSTRUTIVO QUE NOSSO POVO
EDIFICOU ATRAVÉS DOS TEMPOS.

Mandrágoras como são os adâmicos os
responsáveis por nossos prejuízos e escassez
de recursos, eles devem pagar a construção do
muro.

CELESTE os adâmicos FORTECERAM NOSSO
AGRUPAMENTO COM A INTRODUÇÃO DE SUAS
CULTURAS. É CHEGADA A HORA DE DEMONSTRARMOS
SOLIDARIEDADE PARA O SOFRIMENTO DESTES POVOS.

Mandrágoras - os adâmicos estão chegando em
nosso continente através da patagônia temos
que edificar um muro para impedir o avanço
destes povos em nosso país.

CELESTE – a dinâmica do trabalho em torno das
nossas necessidades vitais deverá moldar o
comportamento pela ocupação da consciência em
nossa plataforma de governo. Livre arbítrio.

CELESTE - é tarefa e dever do estado de
conscientizar seus cidadãos e de cultura
adâmica para a necessidade de restrição da
taxa de natalidade.

CELESTE - o conflito não pode ser projetado com
base no alicerce diferencial de outros
agrupamentos. Os problemas observados entre
nossos povos ronda todo o planeta.

CELESTE - devemos respeitar as diferenças
culturais entre nossos povos e buscar através
do entendimento formas de conduzirmos
fatores de interação para pacificação.

CELESTE as diferenças culturais entre
angélicos e adâmicos não podem ser edificadas
para ampliar a tensão pelo fenômeno de
escassez climática sobre nossos povos.

CELESTE enquanto perdemos tempo em
relacionar nossos problemas como tendo a
causa da cultura adâmica deixamos de
perceber pensamentos de prosperidade.

CELESTE - mais uma vez afirmamos que a nossa
escassez é reflexo de nosso comportamento e
não está refletido no comportamento das
culturas adâmicas.

Os
adâmicos
proliferam como
moscas e logo
seremos
a
minoria em nosso
continente.
Trazem
elementos
de
sua cultura que
ferem
nossos
princípios
de
moral, não se
comportam como
gente honesta.
Não trazem em
sua
bagagem
valores que nos
permitem
observar
um
ganho
de
consciência
e
roubam
os
nossos postos de
trabalho.
Os
adâmicos
devem
ser
expulsos
de
nosso
continente.
os
adâmicos
COMEM
COMO
PORCOS,
SE
VESTEM
COMO
GAMBÁS,
NÃO
POSSUEM HÁBITOS
DE HIGIENE. São a
escória
da
humanidade.
Mandrágoras

Os adâmicos que
oferecem perigo
devem
ser
banidos de nossa
sociedade.
Temos
que
abastecer
nossa indústria
bélica para nos
protegermos de
nossos inimigos
adâmicos.
as leis devem
ser
reformuladas e
os
sistemas
prisionais
ampliados a fim
de contermos os
elementos
subversivos que
estão soltos na
sociedade
angélica.
temos que criar
um sistema de
tolerância zero
para a coisa
feita de forma
errada. Nossas
famílias
não
podem
mais
conviver em um
sistema de total
insegurança.
Mandrágoras

CELESTE - uma sociedade justa não admite
exceções e que portanto o tratamento digno
deve ser extensível a todo o cidadão que
cumpre seu dever para com sua nação.

CELESTE - o valor de um ser humano é algo
inquestionável e quando uma reparação de seu
comportamento for exigido o conhecimento
para a ação deve ser transmitido.

CELESTE - a observância da igualdade deve ser
a tônica máxima para expressar uma
sociedade justa e solidária. Em que princípios
de convivência pacífica são gerenciáveis.

CELESTE - o livre arbítrio deve ser sempre
pautado pela observância dos direitos e
deveres dos cidadãos angélicos ou adâmicos,
em que pesa uma balança do bom senso.

CELESTE - a justiça deve estar baseada na lei.
E os princípios que regem a lei deve ser dotado
de uma conduta ética que prima pela
universidade de entendimento.

CELESTE - os direitos sociais e os direitos
humanos não podem ser confiscados no qual a
sociedade pode ter um prejuízo humano se este
preceito não for observado.

CELESTE - os valores da livre iniciativa, dos
direitos básicos e da universalização do
acesso aos benefícios da sociedade sempre
devem ser levados em consideração.

CELESTE
O SEU LIMITE É O PONTO ONDE CAMINHA SUA CONSCIÊNCIA E QUE COMEÇA O DIREITO
DO OUTRO. VIVEMOS EM UM MUNDO COMPARTILHADO. E TODOS OS SERES HUMANOS
NECESSITAM EM MAIOR OU MENOR GRAU DO ESFORÇO DO OUTRO.
VIVER EM GRUPO EXIGE RENÚNCIA DE PROPÓSITOS. É IMPOSSÍVEL VEVER DE FORMA
ILIMITADA SEM PREJUDICAR OUTRA PESSOA QUANDO AS VERDADES SE CHOCAM.
PARA ISTO É NECESSÁRIO DESENVOLVER UMA VIA DE CONSTRUÇÃO DE
COMUNICAÇÃO, Onde o diálogo deve ser construído para que as partes
possam compreender os desejos mais ocultos, as necessidades e a forma
de interagir e visualizar o mundo.
Sem uma construção sólida em torno do núcleo de pensamento, não é
possível solidificar uma paz longa e duradora, porque quando um lado
apenas absorve a intenção de outro não dá sustentação para qualquer
relacionamento.

VAMOS RECUPERAR AQUILO QUE FOI ROUBADO DE VOCÊ PORQUE É DIREITO SEU, VOCÊ
É MERECEDOR DE USUFLUIR DO SEU PRÓPRIO PATRIMÔNIO. NÃO TENHA PENA DE QUEM
TE PREJUDICOU UM DIA. RECUPERE O QUE É SEU DE DIREITO.
NÃO BANQUE O BONZINHO SEMPRE. ELES TE ENGARAM ATÉ AGORA. LUTE PELO QUE
VOCÊ ACREDITE. E RECUPERE O QUE É SEU DE DIREITO: SUA HONRA, SUA DIGNIDADE E
SUA SENSATEZ.
NÃO TENHA MEDO DE ERRAR. COBRE DOS OUTROS O QUE É SEU DE DIREITO. NÃO DEIXE
QUE AS PESSOAS PASSEM A PERNA EM VOCÊ. VOCÊ É CAPAZ DE SE ERGUER PELO
PRÓPRIO ESFORÇO.
VOCÊ NÃO PRECISA VIVER LIMITADO. VOCÊ É CAPAZ DE RESOLVER OS SEUS PRÓPRIOS
PROBLEMAS, MESMO QUE A SOLUÇÃO SEJA AFETAR ALGUÉM QUE O ANGUSTIA. SEJA
CAPAZ DE LUTAR POR AQUILO QUE VOCÊ ACREDITA PARA QUE HAJA DEVOLUÇÃO DO
SEU DIREITO E PRESERVAÇÃO DE VIDA.
Mandrágora

Mandrágora

Não ceda a intimidação por parte de órgão
de informação. Utilize as mesmas armas
que seus agressores e oponentes produzem
para chegar ao objetivo de enganar as
massas.

CELESTE

A imprensa deve cumprir apenas o seu
compromisso de informar o estado. Nada
além do seu papel de conduzir o cidadão ao
desenvolvimento constante deve ser
catalogado.

É um direito e dever de todo o cidadão
exercer o seu livre arbítrio na arte de
informar.

Por que você teria pena do jornalista que
age deste maneira?

Os cidadãos devem ser cônscios o suficiente
para discernir o tipo de influência que
estão passando ao se conectarem com um
informativo.

A verdade deve ser dita sempre doa a quem
doer. O AGRESSOR QUANDO MANISFESTOU A
MATÉRIA CONTRADITÓRIA E ARROGANTE NÃO
TEVE PIEDADE DE VOCÊ. PELO CONTRÁRIO, ELE
TE INTENCIONOU A TE DESTRUIR.

A liberdade é a tônica máxima para
expressar o comportamento que move a
imprensa.

Portanto um mecanismo de repressão deve
ser encaminhado para todos os veículos de
comunicação que distorcem a realidade.

O estado não pode induzir o olhar do
cidadão na direção desejada, sob o risco
de sufocar a expressão do comportamento
humano, as liberdades e também afunilar
a cultura universal.

Ninguém possui o direito de difamar a sua
pessoa. A política de comunicação não
pode ser utilizada para que a opinião
pública se volte contra os seus próprios
argumentos.

As pessoas são livres para indicar e
introduzir outras ao consumo de qualquer
tipo de informação, cabendo ao órgão
estatal ser probo e honesto o suficiente
para indicar aos consumidores por
notícias o tipo de influência jornalística
que está o consumidor sujeito a sua
percepção ao se condicionar o ato de
leitura.

A imprensa deve ser vigiada. Tudo o que
disser ao seu respeito observado a fim de
que haja responsabilização naquilo que
falam de você.

Os abusos e direitos infringidos devem ser
levados para instâncias jurídicas sem
intervenção do estado, onde as partes
devem fazer uma tentativa de entrar em
acordo e legitimar regramentos em que se
permita fazer a reparação do dano
sofrido em virtude de ilícito ou fato que a
divulgação da mídia gerou um prejuízo
para uma das partes.

Ore e vigiai toda a intenção de quem fala
de você. Tudo que é divulgado na
construção projetiva de outros tem um
significado que você deva se atentar.

Mandrágora
Seja agressivo em seus acordos econômicos. Libere sua criatividade pela
impulsão de seus objetivos. Construa uma identidade em que sua marca se liga a
sua personalidade.
Busque uma estrutura de realce em que você passe a conquistar muitos seguidos
por todo o mundo. Só você é capaz de compreender a necessidade que o liberta.
Ignore os apelos e abusos de outras pessoas, pois elas irão te distanciar e
querer que você se volte para seus projetos pessoais.
Seja mesquinho, e introduza noções de que o projeto do outro não seja merecedor
de seu apreço e nem tão pouco o sucesso. Passe a negociar uma visão de que o
outro deva abandonar o seu projeto pessoal para se inserir sobre o seu projeto
que é o vencedor ou vitorioso.
Não tenha medo de dominar, não tenha medo de errar, não tenha medo de ser você.
Ninguém deve te condicionar a dizer aquilo que você verdadeiramente pensa,
como age e como é a construção e sua visão de sintetizar seu modo de ver o mundo.

Seja probo, reto e justo, consigo mesmo e também com os outros da mesma forma
que é teu desejo nas ações que as outras pessoas deveriam agir contigo de
acordo com sua percepção.
O vitorioso é aquele que consegue sobressair em mutualidade de benefícios entre
as partes coligadas. Se você errar ao longo do seu percurso seja capaz de
erguer a cabeça e reconhecer os erros do passo e reconstruir do ponto em que o
equilíbrio passará por um processo de recuperação do entendimento e do
equilíbrio entre as partes.
Quando duas pessoas negociam podem encontrar um ponto de intercessão em que
é possível dividir as tarefas em que cada um pode sintetizar um pouco daquilo que
o outro necessita, e através deste intercâmbio ser capaz de capitalizar uma
relação e fazer com que todas as partes se beneficiem em um acordo de negócios.
Seja consciente em seus acordos. É necessário racionar os recursos, e o caminho
da conquista não é uma disputa desenfreada pelo controle.

Celeste

Celeste – a violência deve ser tratada como uma deformidade do comportamento,
onde os indivíduos infratores estão sujeitos ao tratamento médico para a
retomada do aprendizado que os façam se perceber inseridos em sociedade.
Somente através da consciência que se constrói uma sociedade justa.
Mandrágoras - os marginais devem ser encarcerados e receber o tratamento
condicionado ao mal proporcionado para a sociedade. Eles não tiveram em
nenhuma ocasião consideração pela pessoa correta, a sociedade não deve ter
pena de executar sobre eles medidas coercitivas.

Celeste – agir em torno da violência com mais violência apenas perpetua a coisa
bárbara de uma geração para outra geração, onde o agredido se torna o
agressor de amanhã. Assim, o sentido de uma sociedade justa, fraterna e
solidária é perdido.
Mandrágoras - olho por olho, dente por dente. Não sinta culpa de ser quem você
realmente é. Se alguém te agride não sinta compaixão para com o agressor, seja
capaz de reagir, se defender e mostrar para o agressor que você também é
capaz de reagir para fazer valer o seu direito.

Celeste – Quando agredido você deve manifestar na hora certa em relação ao
agressor sua não conformidade com a ação que tolheu o seu livre arbítrio. Desta
forma você está ajudando o outro inconsciente a se comportar perante as
regras sociais.
Mandrágoras - quando agredido retribua a ofensa em igual teor de afetação,
desta forma você estará dizendo para o agressor o quão insatisfeito você está
se sentido diante da intrusão deste em sua vida. Não se humilhe, mostre que você
é pontencialmente forte quanto ele.

Celeste – seja capaz de perdoar o seu agressor, desta forma você estará
levando para ele a necessidade deste não permanecer numa zona de conflito que
ultrapasse o limite da convivência pacífica. Tornar a convivência mais humana é
fundamental para o mundo compartilhado. Nos dignificamos.
Mandrágoras - sempre cobre de seu agressor a devida reparação. Que ele sinta
na pele todo o mal que te causou. Seja esperto consigo mesmo. Tente não
ultrapassar seu limite, mas quando ultrapassarem seu limite mostre que é
capaz de atacar e se defender se for preciso.

O INTERESSE DO
ESTADO
DEVE
PREVALESCER
SOBRE
O
INTERESSE
INDIVÍDUAL
EM
TODO O CASO.
Porque
O
ESTADO
REPRESENTA A
MASSA E SUA
INTENSÃO
SEMPRE
IRÁ
REPRESENTAR O
DESEJO
COLETIVO.

Celeste

A ORDEM DEVE
SER
PRESERVADA A
QUALQUER
CUSTO,
MESMO
QUE IMPLIQUE EM
DESFAZER
DE
VIDAS HUMANAS.

Os
militares
devem
SE
ESPECIALIZAR EM
CONHECIMENTOS
QUE
TRAGAM
SEGURANÇA
PARA
NOSSA
NAÇÃO.

Nossa
capacidade
bélica
deve
estar
orientada para
a contenção de
forças
da
natureza.
Os
militares
devem
ser
prestigiados e
seus serviços a
nação
realçados.
Celeste

As armas é uma
forma de que o
outro
perceba
que
devemos
também
sermos
respeitados,
mesmo
quando
somos percebidos
como amigos.

Todos OS ATOS
QUE VÃO CONTRA
A
NOSSA
CULTURA DEVEM
SER OBJETO DE
SEQUESTRO
DE
DIREITOS.

DEVEM
SE
ABSTER
DE
ACOMPANHAR
PRECEITOS
RELIGIOSOS,
MORAIS
E
SE
ORIENTAR
POR
CONTEÚDOS
ÉTICOS.

Portanto
devemos
estar
sempre
preparados para
dar o tiro quando
for certo nossa
intenção
de
guerra.

E em último caso
servir para a
defesa do nosso
bem
mais
valioso que é a
nossa
própria
vida.

Se
formos
agredidos
devemos reagir
para nivelar o
agressor a sua
altura.

Os
militares
devem
preservar
o
conteúdo moral
de
nossa
civilização.

Devem
cuidar
para medir as
consequências
que
novas
influências não
catalogadas
podem gerar de
conflitos para
a população.

Nossa
capacidade
bélica
deve
estar a altura
de
nosso
desenvolvimento.

A segurança é a
nossa
fortaleza
e
aqui entra o
papel do militar
em
prevenir
possíveis
conflitos
que
possam
ser
desencadeados
no futuro. A
displicência
pode
comprometer a
estabilidade.

Os
militares
devem
ser
prestigiados
e
seus serviços a
nação
realçados.

Mandrágora

Devem
servir
como
parâmetro de
consulta toda
vez que algum
fator
desencadeador
de
conflito
estiver
presente
no
meio.

Mandrágora

Celeste
O SABER DEVE SER
DIRIGIDO PARA QUE
Todos
TENHAM
PARTICIPAÇÃO
GOVERNAMENTAL.
Os direitos devem
ser preservados.
Quando conflitos
surgirem
das
diferenças
e
divergências
culturais, regras
que disciplinam o
convívio
mútuo
devem
suprir
transitoriamente
e transitivamente
as imperfeições do
convívio
e
do
comportamento
social.
Os
interesses
difusos devem ser
ouvidos em face
dos
interesses
concentrados.
E
sempre
que
possível o bom
senso deve ser
mantido para o
bem comum.

Mandrágoras - as minorias étnicas devem respeitar a massa majoritária. Suas
reinvindicações devem estar contidas dentro da moral dominante. As práticas das
minorias étnicas não reconhecidas pelo poder dominantes devem ser abolidas da
sociedade porque não representa o pensamento da massa. Se você não concorda com
esta regra não é obrigado a permanecer em nosso país.

Celeste - o estado deve cuidar para a proteção
e segurança de cultos religiosos e retirar
qualquer impedimento que prejudique ao seu
funcionamento segundo a vontade popular.

Mandrágoras - os cultos contrários a cultura
angélica devem ser abolidos da nossa
sociedade e ter sua autorização de
funcionamento confiscada.

Celeste - o estado deve preservar o interesse
particular de livre arbítrio para suas
atribuições de manifestação da fé, não
importando
os
condicionamentos
ao
comportamento.
Mandrágoras - tudo que for contrário à fé é
contrário ao estado. Os indivíduos devem ser
catalogados para que sua influência não
interfiram em assuntos de governo.

Celeste - o estado deve trazer uma visão laica
do comportamento social. Não deve promover
ingerências sobre a vida particular do
cidadão no exercício de suas obrigações.

Mandrágoras - a visão do estado deve estar
orientada pela moral religiosa do estado. E
todas as contradições devem ser sanadas pelo
uso da lei a fim de regulamentar o privado.

Celeste - o registro civil é uma forma do estado
organizar
informações
para
o
desenvolvimento de políticas públicas no
sentido de organizar a vida do próprio cidadão.

Celeste - a repressão a manifestação somente
é admitida quando o grupo responsável pela
manifestação subtrair ou ameaçar direitos de
terceiros que comprometam sua segurança.

Celeste o estado NÃO PODE COIBIR
MANISFESTAÇÕES
PÚBLICAS
DE
QUAISQUER
AGRUPAMENTOS. Pelo contrário deve estar
atento para ouvir seus apelos.

Celeste NÃO É DEVER DO ESTADO COIBIR
ORIENTAÇÃO SEXUAL POR PARTE DE CIDADÃOS DE SEU
AGRUPAMENTO, E NEM TÃO POUCO EM UM
AGRUPAMENTO LONGE DE SUA ESFERA DE INFLUÊNCIA.

Celeste - COMO FORMA MERAMENTE DISCRICIONÁRIA
DEVE O ESTADO CRIAR UM DIREITO QUE ESTATIZE
BOAS PRÁTICAS DE CONDUTAS SOCIAIS ENTRE OS
CIDADÃOS PARA DIMINUIR CONFLITO DE INTERESSES.

Celeste - o estado não deve padronizar a
forma associativa entre os diversos cidadãos
de seu agrupamento. Sob o prejuízo de sufocar
liberdades individuais.

Celeste - o estado não deve interferir em
assuntos familiares, apenas disciplinar as
relações para que cidadãos não entrem em
conflito jurídico.

As
manifestações
públicas destas
unidades
a
parte de nossa
civilização
deverão
ser
registradas
e
profundamente
reprimidas a fim
de que a ordem
seja mantida.
Todas as outras
formas
aspirantes
a
denominação de
família
devem
ser
retiradas
dos
registros
jurídicos porque
afeta a moral e
colabora para
a
desintegração
do estado.
O estado apenas
deve reconhecer
uma forma de
família, aquela
compreendida
pela
união
matrimonial
entre um homem
e uma mulher e
seus filhos.
Mandrágoras

Os dependentes
devem ser
conduzidos a
instalação
penitenciárias
onde receberão
tratamento
hospitalar com
reclusão.
Quem infringir
estas normas o
estado deve
promover a pena
de morte para
quem traficar
ou induzir outra
pessoa ao
consumo de
narcóticos.
O uso de drogas
apenas devem
ser destinadas
para a
utilização em
ambientes
hospitalares e
de saúde.
O estado deve
repreender
profundamente o
processamento,
o refino, a
comercialização
, a produção e o
tráfico de
entorpecentes.
Mandrágoras

Celeste - a ciência deve influenciar sobre a
decisão do cidadão pelo consumo ou não de
materiais que possam gerar externalidades:
exemplo: café, refrigerantes, cerveja e
maconha.
Celeste - tornar atividade ilegal passível de
legalização é uma prática que deve ser
estendida
a
todos
diante
profundo
entendimento sobre a situação problema.

Celeste - o estado deve organizar campanhas
que instruam indivíduos no não consumo de
materiais que induzem a aceleração da morte
e em caso essencial atribuir alternativas.

Celeste - o uso de entorpecente não pode ser
utilizado para subtrair direito de nenhum
indivíduo, inclusive a própria vítima. Razão que
a lei deve agir para proteger o zelado de
direito.
Celeste - a sociedade deve ser ouvida para
saber sua intenção de consumo de quaisquer
materiais, para que o estado possa atribuir
políticas
públicas
de
amparo
as
externalidades.

Celeste - o consumo de entorpecentes sob o
alicerce da fé não pode ser motivo de
sequestro de direitos. Cabendo a lei disciplinar
locais para sua utilização.

Celeste - ninguém deve ser privado do consumo
de
materiais
que
não
promovam
a
desintegração de sua estrutura corporal.
Formas de impedir abusos devem estar na lei.

Mandrágoras
Os outros estados adâmicos interferem em nosso comércio, portanto
devemos criar barreiras protecionistas para inibir o avanço destas
civilizações ao nosso capital e consequente desenvolvimento.
Eles roubam nossos empregos abaixando os seus preços de forma desleal,
portanto não temos como trabalhar em regime de livre comércio.
Devemos pois, sobretaxar os produtos que chegam das culturas adâmicas
a fim de preservar o emprego internamente.
Devemos instruir nossos cidadãos ao não consumo de bens que forem
produzidos em outros países, a fim de construirmos um espírito corporativo
que privilegie o consumo de bens nacionais.
Medidas de retaliação devem ser elaboradas sempre que evidenciarmos
uma brecha na legislação internacional a fim de inibir o consumo de um bem
importado.

O estado deve se preocupar com a educação monetária de quem praticar o
livre comércio a fim de que a instrução sirva como elemento motivacional
para novas práticas de comércio preservando a identidade nacional.
O cidadão deve ser livre para manifestar o seu interesse pelo comércio e
cumprir com o seu papel social de canalização e distribuição de riquezas
no nosso agrupamento.
O estado servirá de apoio ao cidadão quando este necessitar de auxílio
jurídico para a defesa de seus direitos.
O estado deve procurar não interferir nas relações e negociações entre
as partes que desejam interagir bens de consumo.
o comércio entre as culturas angélicas e as culturas adâmicas deve ser
livre.
celeste

cELESTE
O ESTADO SOMENTE PODE ENTRAR EM
PROPRIEDADE PRIVADA A QUALQUER MOMENTO
PARA A PRESTAÇÃO DE SOCORRO.
EM CASO DE PRÁTICA DE ILÍCITO O ESTADO
SOMENTE PODE ENTRAR EM ESTABELECIMENTO
PRIVADO SE HOUVER LEI ANTERIOR EM QUE UM
JUÍZ ASSIM AUTORIZAR A ENTRADA NO
ESTABELECIMENTO.
SE O PARTICULAR NÃO TORNAR PRODUTIVA
PROPRIEDADE EM QUE A SOCIEDADE DEPENDA
DE SEUS RECURSOS PARA CONSUMO ALIMENTAR
ENTÃO O PROPRIETÁRIO SERÁ NOTIFICADO PARA
DAR O FIM DESEJADO AO ESTABELECIMENTO, SE
AS EXIGÊNCIAS NÃO FOREM CUMPRIDAS SERÁ A
PROPRIEDADE SOBRETAXADA PARA EFEITO DE
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS A FIM DE
COMPENSAR A SOCIEDADE PELA AUSÊNCIA DE
ATIVIDADE.
É PERMITIDO A QUALQUER PESSOA ENTRAR E
SAIR COM TODOS OS SEUS BENS DE NOSSO PAÍS,
INDEPENDENTEMENTE DE SOBRETAXAÇÕES OU
MULTAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO.
PODE UM CIDADÃO TER QUANTOS IMÓVEIS QUISER
QUE JULGAR NECESSÁRIO PARA O SEU PROJETO
DE VIDA.
NO CASO DE PESSOAS CONDENADAS POR ILÍCITOS
TERÃO O DIREITO DE PRESERVAÇÃO DE SEUS
BENS, ESTANDO SUJEITO O RÉU QUE FORA
JULGADO CULPADO PELO RESSARCIMENTO DOS
DANOS SOFRIDOS E PELO PAGAMENTO
INSTITUÍDO DA TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO
OBTIDO ATRAVÉS DO ILÍCITO DE VOLTA PARA
SUAS VÍTIMAS.

No caso de pessoas que forem condenadas
por fatos geradores de ilícitos terão
todos os seus bens confiscados e levados a
leilão para que não haja incentivo para o
descaminho da vida social.
NO CASO DO NÃO PAGAMENTO DE IMPOSTOS,
PODE O ESTADO CONFISCAR PROPRIEDADES A
FIM DE SANAR O PREJUÍZO DA COISA PÚBLICA.
A PROPRIEDADE QUE NÃO FOR PRODUTIVA SERÁ
INCORPORADA AO ESTADO A FIM DE QUE A
DESTINAÇÃO CERTA POSSA DEVOLVER SUA
CAPACIDADE PRODUTIVA.
No caso de imigrantes que forem expulsos
do país seus bens e suas habitações serão
vendidas para arcar com os custos que o
processo de deportação assim o exigir.
O domicílio que não cumprir sua função
social poderá ser destituído do seu
proprietário e passará a pertencer ao
estado até que lhe seja destinado o devido
fim.
O direito de posse aos bens deve ser
regulado pelo estado.
Somente o estado é capaz de transmitir
responsabilidade ao domicílio instituindolhe a finalidade que melhor se ajuste ao
interesse social e coletivo.
É legítimo ao estado o direito de entrar em
estabelecimento privado a qualquer hora
que desejar caso seja levantando uma
suspeita de atividade ilícita praticada
por cidadão.
Mandrágoras

celeste
mais uma vez a linha política da chapa adversária tenta te convencer de que
você é a vítima, para que você passe a concordar com a linha de argumentação
que a ideologia mandragorana quer que você a canalize como legítima e
verdadeira.
Os mandrágoras tentam sensibilizar você naquilo que permite você se conectar
e justificar o seu sofrimento, mesmo que a canalização não lhe ofereça o
argumento lógico real que te despertou a angústia da sua situação corrente.
A verdade é que o estado está com um excedente de demandas e não é possível a
curto prazo prometer a diminuição de impostos.
Os recursos que são gerados através do contribuinte têm sido deslocado de
forma cada vez mais célere para situações emergenciais que dependa o cidadão
que esteja canalizado como vulnerabilidade social.
Todos os desvios monetários quando são identificados passam por um processo de
constante repreensão e meios jurídicos são acionados para a devolução do
capital para o estado.

Fique esperto, por que verdadeiramente este país que você vive o representa?
Os políticos ampliam todos os anos os próprios salários, e você é condicionado a
sentir a redução de seus pagamentos toda vez que o país entra em crise.
Milhões em recursos são subtraídos dos cofres públicos todos os dias e você
assiste tudo isto e ainda não se deu conta que você é a vítima da situação.
Você está sendo roubado por este estado nefasto que arranca de ti os seus
recursos.
Cada unidade monetária que sai do seu bolso é canalizada para magnatas da
política que dispõem de contas densas em paraísos fiscais.
Você paga muito mais do que deve ao estado. O estado está te retirando os
benefícios para você mesmo construir a sua dignidade.
OS CELESTES MENTEM. É POSSÍVEL REDUZIR OS IMPOSTOS DA POPULAÇÃO E AINDA
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE NOSSA SOCIEDADE ANGÉLICA.
Mandrágoras

mandrágora – o professor é a presença do estado em sala de aula. Ele não deve
sofrer questionamentos. Como autoridade máxima, o aluno deve ser subserviente
aos ensinamentos do mestre. A rigidez do ensino deve ser a marca que todo o
mandrágora deve se orgulhar.

CELESTE – o aluno deve ser introduzido em um conceito prático que concilie teoria
e prática sempre calcada no conhecimento que descreve o contexto onde o
indivíduo esteja inserido. A subjetividade do aluno e do professor devem ser
trabalhadas para que haja um crescimento coletivo comum e diferenciado.
mandrágora – o sistema educacional deve ser rígido, e somente deve permitir o
ingresso profissional através da obtenção de títulos. As avaliações devem ser
feitas através de sistemas de provas. Somente os mais aptos serão introduzidos
na sociedade dentro do padrão desejado pela sociedade.

CELESTE – o sistema de transferência de informações deve ser flexível e
adaptável as particularidades e fragilidades de cada indivíduo, a fim de que
cada pessoa seja cobrado em termos de conteúdo com uma capacidade subjetiva
de correspondência com os atributos de transferência desta ordem do saber.
mandrágora – O ESTADO DEVE INSTITUIR CONTEÚDOS FIXOS E UNIVERSAIS, QUE
INDEPENDEM DA NECESSIDADE DE ASSIMILAÇÃO POR PARTE DO CIDADÃO. Desta forma se
constrói uma sociedade padronizada no qual todos compartilham dos mesmos
interesses ligados ao agrupamento.

CELESTE – À MEDIDA QUE O SER HUMANO DESPERTAR O SEU INTERESSE POR UM CONTÉUDO,
ELE DEVE SER DESENVOLVIDO PARA QUE O SENTIDO DO SEU APRENDIZADO POSSA SER
FORTALECIDO NA DIREÇÃO DE SUA INTENÇÃO E DO SEU DESEJO, INTRODUZINDO ÁREAS DO
SABER EM QUE ESTE INDIVÍDUO SE MOSTRE ÚTIL PARA A SOCIEDADE.
mANDRÁGORA – O ESTADO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES
PARA O CIDADÃO. ONDE ESTE É RESPONSÁVEL PELAS DIRETRIZES BÁSICAS, OS CONTEÚDOS
QUE DEVEM SER APREENDIDOS, OS CONTEÚDOS QUE NÃO DEVEM SER ABORDADOS E AS
REGRAS DE QUEM PODE RECEBER OS CONTEÚDOS PARA SEREM TRANSFERIDOS.

CELESTE – A SOCIEDADE É QUE DEVE ORIENTAR O CIDADÃO PELO CAMINHO DE PROGRESSÃO
E TRANSFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO A FIM DE QUE O ENTRANTE NA CIVILIZAÇÃO POSSA
CONSEGUIR VIVER COM PROFICIÊNCIA NA SOCIEDADE A PARTIR DO QUE FORA CAPAZ DE
ASSIMILAR DE CONTEÚDO DESTA A PARTR DE SEUS PRÓPRIOS MÉRITOS.

Na
fase
de
nascimento
deve
ser
elaborado
testes a fim de
determinar
a
capacidade
futura
do
indivíduo
em
face ao seu
conteúdo
genético.
No
caso
de
falta
de
recursos
os
mais
aptos
devem
ser
selecionados
para
terem
acessos
aos
benefícios
de
saúde.
Os
demais
devem
ser
descartados.
As pessoas que
provocarem
adoecimentos
devem
ser
eliminadas.

CELESTE

CELESTE

O
estado
instituirá
impostos sobre
medicamentos.

É
função
do
estado
organizar
a
educação
que
irá
gerir
o
processo
de
bem-estar
e
saúde
da
população.

Somente quem o
estado
qualificar
terá direito a
fazer
tratamento em
outras
pessoas.

Os
indivíduos
mais
debilitados
e
imperfeitos
devem
ser
descartados.

Os
indivíduos
mais
debilitados
e
que
apresentam
deficiência
física
devem
passar
por
sistemas
de
reabilitação
intensivo.

Somente
as
formas
validadas pelo
estado devem
ser
aceitas
como meio de
tratamento de
doenças.

O estado deve
colocar
disponível e de
amplo
acesso
informações que
permitam
aos
particulares de
se coligarem de
forma
associativa
para
a
promoção
da
saúde.

As regras de
quem deve ter
acesso
aos
medicamentos
são exclusivas
do estado.

A desoneração
do contribuinte
deve ser fator
de influência e
decisão
governamental
a fim de que a
diluição
do
sofrimento
devido
a
inicialização de
uma doença e
proceder para
fatores
de
prevenção.

O ESTADO DEVE
CONCENTRAR OS
MEIS DE ACESSO
A SAÚDE NÃO
PODENDO
O
PARTICULAR
DETER
CONHECIMENTO
PARA A CURA DE
DOENÇAS.

Mandrágora

Na
fase
de
nascimento
deve
ser
elaborado
testes a fim de
determinar
variações
sobre
a
capacidade
futura
e
preventivamen
te
após
o
nascimento
o
bebê deve ser
encaminhado
para
os
tratamentos
de
reabilitação a
fim
de
recuperação
da
desvantagem
biológica
observada.

Mandrágora

CELESTE
A
CRIATIVIDADE
HUMANA BROTA DA
FORMA LIVRE DE
EXPRESSÃO
DO
PENSAMENTO
AO
DESENCADEAR
SOBRE O AMBIENTE
OS LAÇOS DE VÍNCULO
INTERNO
COM
A
PORÇÃO EXTERNA DE
UM INDIVÍDUO.
As
áreas
recreativas são
fundamentais
para
o
desenvolvimento
social e cultural
de um ser humano,
E que portanto, é
fundamental para
que o estímulo que
gera
benefícios
subjetivos como a
felicidade possam
gerar
estabilidade
psíquica para uma
pessoa que deseja
antes de tudo a
autorrealização.

mandrágora – O INDIVÍDUO DEVE RETER SUA OCUPAÇÃO APENAS COM O TRABALHO. PORTANTO
ÁREAS DE LAZER SÃO PONTOS ESPECÍFICOS PARA A DEGRADAÇÃO E O DESCAMINHO HUMANO E
DEVEM CADA VEZ MAIS ESTAR RESTRITA. A MANIFESTAÇÃO DA CRIATIVIDADE DEVE SER
DESENCADEADA APENAS NOS POSTOS DE TRABALHO E A NÃO OBSERVÂNCIA DESTE
PRESSUPOSTO IMPLICARÁ NA RECLUSÃO DA PESSOA QUE ASSIM MOLDAR O SEU COMPORTAMENTO.

Mandrágora – o esporte deve servir como
demonstração de força e dominância de um país
e por este motivo deve ser largamente
incentivado dentro da sociedade.

Celeste – o esporte deve servir como
demonstração
de
valores
de
compartilhamento, superação de obstáculos e
laços entre os povos.
Mandrágora – os competidores que não
honrarem o direito de representar nosso
agrupamento devem ter seus direitos caçados,
em que um processo de censura é gestado.

Celeste – as experiências individuais das
competições devem servir como um profundo
aprendizado no qual os expectantes poderão
fazer o seu julgamento sobre o desporto.
Mandrágora – Um sistema avançado de
cobrança de resultados deve ser instituído, a
fim do aprimoramento para o alcance de
grandes resultados para a nação.

Celeste – Estudos acadêmicos que instiguem o
aperfeiçoamento
dos
movimentos
dos
esportistas devem ser elaborados para servir
de informações para a vida prática dos civis.

A ELEIÇÃO AMERICANA NA VISÃO DE UMA
EMPRESA BRASILEIRA
O mundo está em constante transformação. E a eleição americana poderá
afetar o desenvolvimento global do planeta nos próximos anos devido a
complexidade do mercado econômico Norte-americano. Em sintonia com a
necessidade local, no contexto brasileiro há necessidade de observarmos o que
esta influência externa da escolha do voto nos Estados Unidos poderá refletir
em termos de dinamismo e geração de emprego no Brasil.
Brasília, DF - Brasil (DINO) 29/03/2016

Para ser grande é preciso perseverança e ousar para não ser adormecido.
Após contato em meio Jornalístico sobre as eleições americanas, conseguimos identificar uma postura
que remete um comportamento entre os dois candidatos a este pleito:
A Lenderbook visualiza o comportamento do candidato Donald Trump voltado para uma dinâmica de
interiorização da economia norte americana, no sentido que ele faz sinalizações constantes da própria
cultura

americana

absorver

suas

necessidades

de

consumo.

Por outro lado visualizamos no discurso de Hillary Clinton um entrosamento mais integralista, em que
a imagem dos Estados Unidos deve ser aderente a absorção de um contexto global.
Para Trump o americano deve progredir dentro de seu próprio território, enquanto para Hillary os
parceiros comerciais também devem ser considerados em seu modelo de governo para a integração
mundial.
Para o Brasil e o restante do mundo, Donald Trump poderá representar uma diminuição em nossas
exportações para os Estados Unidos, enquanto Hillary uma expectativa de fortalecimento de mercados
transacionais em torno do mundo. Economia internalizada ou estendida conforme cada plataforma de
governo respectivamente.
Espera Trump utilizar toda sua influência econômica, se eleito, para incentivar as exportações
americanas para o mundo, porém, não está prevendo que todo relacionamento é uma corda que
possui duas pontas, e quando alguém puxa de um lado estressando o oponente do outro lado, a queda
do adversário, torna as economias frágeis e sujeitas a uma crescente especulação.
Não sabemos qual das táticas é a melhor para o planeta, porque todas as duas visões podem ser
positivas se executas com uma finalidade nobre, porém podemos inferir que a queda de braços no
mercado relativo a Trump poderá provocar profundas tensões comerciais entre vários países no
mundo.
A expectativa do emprego, portanto para o povo americano parece atrair muito bem a visão de Trump
como presidente, mas como fenômeno de globalização a visão de Hillary parece ter mais
engajamento.
Max Diniz Cruzeiro
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NOVELA “VELHO CHICO”
Quando algo transmuta o ambiente, todo o indivíduo se afeta. A qualidade desta
afetação irá indicar a sua propensão para ser feliz ou se angustiar. Se você
segue o raciocínio que potencializa sua propensão ao conflito é necessário
racionalizar uma saída que transforme cada variação do seu entendimento em
uma solução para qualquer transformação que venha o seu organismo e sua
psique transcorrer ou caminhar.
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Sair do raciocínio que leva o indivíduo ao conflito para uma razão que
instala o sujeito à prosperidade.
Excelência,
A humanidade sofre com um atraso civilizatório porque o passado de nossos descendentes foi escrito
em cima de um modelo de compreensão calcada na observação, onde o conhecimento era transmitido
através de um modismo de afetações em que a experimentação ambiental denotasse uma estrutura
lexical

de

prazer

no

processo

de

moldagem

do

comportamento

social.

Este modismo era ditado por práticas primitivas, - heranças tribais de nossos ancestrais -, e que
passou a incorporar uma tendência de regramento na forma de leis, a conduzir o sentido de unidade
e integração entre as pessoas em suas frágeis estruturas sociais e familiares.
Não demorou muito o isolamento, produzido pela escassez de comunicação e as longas distâncias
que eram permitidas os deslocamentos para apenas aqueles indivíduos mais fortes, causar profundas
transformações e cisões no modo de pensar primitivo, no qual a falta de sinergia que regia o propósito
de agrupamento para conduzir a espécie humana para uma era de prosperidade quase sempre fora
interrompida por afetações negativas provocadas pela falta de entendimento no processo de
comunicação.

BAN KI-MOON: CARTA ÀS NAÇÕES EM “A
DEGRADAÇÃO DA HUMANIDADE” NA
INCORPORAÇÃO DE CARLOS EDUARDO DA
NOVELA “VELHO CHICO”
Quando algo transmuta o ambiente, todo o indivíduo se afeta. A qualidade desta
afetação irá indicar a sua propensão para ser feliz ou se angustiar. Se você
segue o raciocínio que potencializa sua propensão ao conflito é necessário
racionalizar uma saída que transforme cada variação do seu entendimento em
uma solução para qualquer transformação que venha o seu organismo e sua
psique transcorrer ou caminhar.
Brasília, DF - Brasil (DINO) 06/09/2016 – Continuação ...

Este modismo, foi necessário neste passado tão remoto e longínquo para ajustar nossos
antepassados a um modelo de sobrevivência que permitisse a fixação no solo.
Porém com a expansão e acúmulo de funções civilizatórias a sobreposição de práticas, fora de
contextos científicos, gerou uma estrutura de consciente coletivo muito frágil, pois a infinidade de
raciocínios em que as pessoas começaram a correr baseados em aprendizados restritos as suas
glebas eram suficientes para elevar a paixão pelo aprendizado que conduziu por um tempo os
indivíduos a estados de contentamento e felicidade. Fenômeno que sempre volta a ocorrer com cada
nova transformação ambiental.
Este estado de contentamento propiciou o surgimento de centros de expressão das boas novas, na
estrutura de embaixadas que carregavam a função de congregar, auxiliar e repartir o conhecimento
que estava restrito aos anciões de todas as localidades. Principalmente pelo baixo nível de instrução
social, fenômeno entrópico que sempre tende a recorrer se não reforçado através de processos
educacionais.
E com o tempo, o benefício gerado por tais constituintes passaram a incorporar a vida das populações,
se tornando lugares de adoração e louvor ao que se acreditava na época ser lugares Santos onde os
laços podiam ser reavivados.
Porém o homem foi descuidado, porque colocou sobreposições de sobreposições de modismos,
costumes e leis sem ter o devido cuidado para organizar e reorganizar a mente dos indivíduos
acostumados ao padrão social de vida ao qual estavam sendo influenciados. Gerando ressentimentos
cíclicos toda vez que uma estrutura vigente fosse substituída por outras que agregassem elementos
perceptivos distintos.
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E esta insensatez originou um ressentimento dificilmente capaz de ser apagado, em que uns
passaram a competir em posicionamento de destaque em relação aos outros, na forma de suas
visões, valores, crenças e verdades. Numa visão cada vez mais utópica de que o “posicionamento”
induzia a uma proximidade de recursos físicos suficientes para a manutenção da vida, numa função
de acumulação em que o regramento era insuficiente para a manutenção de uma ordem que desse
apoio e garantias de subsistência para todos.
Em seguida a guerra se instalou como forma de fazer valer uma força transmitida de pai para filho,
como uma identidade que se fabrica para consumir em certa idade. E a humanidade inteira pereceu.

Depois como consequência se instalou a fome, a angústia, a depressão, a ausência e a privação. Na
forma de subtração de valores, na forma da instalação da indiferença, na forma de instalação do ódio,
preconceito, rancor e diferenciações de padrões dentro da mesma espécie.
E novamente o homem não foi capaz de usar a razão, em vez disto fez prosperar o raciocínio em torno
da destruição, do aniquilamento, na construção segmentada de visões utópicas da prevalência de
poucos “purificados” e uma devastadora massa difusa merecedora de um eterno sofrimento.
Se a história nos dividiu por um atraso psicológico pela ausência de tecnologias de comunicação em
massa que permitissem o nivelamento da consciência e de um pacto grupal que nos integrasse como
compartilhadores de um mesmo espaço, hoje temos tudo disponível para transformar o nosso sonho
de unidade em uma verdade que possa se incorporar à realidade humana.
Já não somos tão frágeis como comunicadores, já conseguidos galgar grandes distâncias, a
segmentação que nos repartiu e nos deixou órfãos de uma comunhão está ao alcance de ser desfeita,
de apenas um ato de comunicação entre partes que desejam conhecer como o pensamento do outro
se processa em interação de si mesmo.
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Porque temos um grande tesouro em nossas mãos, a possibilidade e emergirmos de nossas faltas,
para a construção de uma identidade social que nos permitam não destruirmos a visão do próximo,
mas encontrar aquele laço no entendimento que faça com que a minha visão seja inserida na visão
do outro e a visão do outro possa entrelaçar na visão do próximo, sem nos ferirmos, na base do
entendimento, amor e respeito ao próximo.
Os meios, os canais para que esta transformação universal aconteça encontra-se espalhados pelo
mundo. Se a fixação mental pelo conflito induz ainda milhares de pessoas a vitimização de suas
estruturas civilizatórias, é hora de conduzir estes milhares de “desamparos” para fluxos de
pensamentos que afastem fenômenos como a desnutrição, a escassez, o extermínio, a indiferença, o
ódio secular e a guerra.
A degradação da humanidade deve estar vinculada apenas numa lembrança de um passado
histológico, que não faça mais parte do habitat para passar a incorporar feições de personagens como
Carlos Eduardo, em “Velho Chico” (Novela do canal Rede Globo de Comunicações) em que o mundo
possa se espelhar na leveza de todo brasileiro que mesmo diante de uma imensa tristeza pela falta
secular com o mundo é capaz de sorrir e alegrar quem com ele o olhar se entrelaça.

Fraternalmente,

Max Diniz Cruzeiro
LenderBook Company
www.lenderbook.com

BRASILEIROS: "PORCOS LATINOS" DO
MUNDO DOS NEGÓCIOS FIQUEM ATENTOS
NA ERA TRUMP
Segundo o neurocientista Lori Marino da Universidade Emory, dos Estados
Unidos, em entrevista ao site Discovery News afirmou que porcos são mais
inteligentes que cachorros.
Brasília, DF - Brasil (DINO) 11/11/2016

Filosofia pode ser aplicada no mundo dos negócios a fim de dinamizar as relações com os parceiros
comerciais.

Porcos são mais inteligentes que cachorros, dizem cientistas.
Porcos fuçam e produzem lixo. Num momento de incertezas, onde o capital internacional alojado nos
EUA pode sofrer sobretaxação para efeito de retiradas no próximo governo americano, e esta
incerteza caminhada para uma afetação de papéis que são altamente influenciados pelo desempenho
do mercado americano, só restam aos brasileiros: nomeados pelo Presidente Trump como “Porcos
Latinos” produzirem lixo.
Mas para produzir lixo, os brasileiros terão que fuçar a terra e assumir as demandas globais por
alimentos, onde outros bichos, como: gambas, lebres, ursos, raposas, hienas e veados terão seu
suprimindo americano cortado pela visão do novo imperador global. O Brasil tem tudo para conquistar
novos mercados e deixar que seu grande parceiro comercial, os EUA, possa resolver os seus
problemas internos primeiro.
É necessário neste artigo jornalístico ter senso crítico para corresponder à verdadeira necessidade
que exige de todos compreensão. É preciso deixar que as igrejas concentrem o foco, no momento
semanal de descanso, e reencontro com Deus, sob a tônica do discurso que leva à manifestação do
sentimento de intolerância, e levantar os pontos dentro deste discurso, de qual deverá ser o papel do
ser humano em corresponder com devido valor cada pérola que for lançada publicamente.

BRASILEIROS: "PORCOS LATINOS" DO
MUNDO DOS NEGÓCIOS FIQUEM ATENTOS
NA ERA TRUMP
Segundo o neurocientista Lori Marino da Universidade Emory, dos Estados
Unidos, em entrevista ao site Discovery News afirmou que porcos são mais
inteligentes que cachorros.
Brasília, DF - Brasil (DINO) 11/11/2016 – Continuação ...

Cada indivíduo deve ser sensato para intuir que o caminho do ressentimento, da intolerância e do
sentimento de ódio; serão uma verdadeira perda de tempo na abstração de linhas de raciocínios que
distanciarão muitos indivíduos do fator de produção e consumo consciente. Trinta minutos de consumo
por pensamentos deste porte diários, nos afastam e muito de um modelo produtivo, no qual se o
raciocínio estivesse escalado para localizar e aprimorar pensamentos de produção de negócios e
partilha social, o fator renda, desenvolvimento e ocupação poderiam dar saltos em termos da
qualidade de vida.
Quando esta reflexão aflorar no decorrer das semanas durante o mandato Trump, caberá aos
estrategistas, após avaliação dos discursos, a produção de insights que converterão na aquisição de
novos postos de trabalho por todo o país. Por isto é importante e fundamental que no momento atual
haja investimento em aprimoramento de estratégias comerciais e negociais, a fim de que o cenário
brasileiro possa ganhar e se fortalecer com a tônica do discurso que prega distanciamento que parte
do nosso principal parceiro comercial.
Porcos se divertem, fuçam e acham as melhores trunfas. O Brasil possui uma vocação muito boa para
encontrar soluções que agreguem valor ao mercado interno e internacional. É necessário desenvolver
uma filosofia de negócios, no qual podemos aproximar os outros “bichos” com muito respeito, num
grande bloco em que nossas dificuldades iniciais possam ser supridas enquanto nosso parceiro
principal cuida para sanar o seu problema psicológico.
Nossos amigos de várias partes do mundo possuem necessidades por segurança, nosso principal
parceiro comercial, já não consegue mais suportar o ônus por esta manutenção pela segurança. O
recrutamento de brasileiros para assumir os postos que poderão ser deixados por Americanos poderá
ser uma solução provisória para diluir uma crise que por enquanto se concentra na esfera do discurso,
levando-se em conta o fator econômico, que pagando a metade dos salários que são dispendidos
para os soldados Americanos aos brasileiros, mesmo assim, seria uma grande valia para o soldado
brasileiro, que ganharia muito mais divisas que se estivesse trabalhando no Brasil dentro das Forças
Armadas Brasileiras.
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Porcos comem e bebem em abundância e são felizes. Os brasileiros conseguem com poucos recursos
fazerem verdadeiros eventos no mundo dos negócios. Sua vocação natural para fazer cultura é a
grande expertise que pode gerar muitos negócios. Não podem os brasileiros esperar que os
americanos neste momento se vinculem aos acordos internacionais em que o fator de lucro esteja
presente, então é necessário reinventar a roda de forma irreverente para conquistar novos mercados
dentro de uma alegria e abundância de soluções e entendimentos que irão fartar nossos outros
parceiros a olhar com um tom mais solidário diante de nossos problemas e dilemas coletivos de forma
conjunta.
Porcos são mais inteligentes que cachorros, afirmam os cientistas. Se comunicam sem causar
distúrbios com seus semelhantes e se unem na defesa da Vara.
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COMO CONTROLAR O FLUXO DO RACIOCÍNIO
QUANDO ESTE PASSA A TE INCOMODAR?
Muitas vezes o pensamento humano foge do controle causando aflição,
angústia, depressão e privações. Então o indivíduo se afasta socialmente como
tentativa de se organizar. Porém sua capacidade de estabilizar está a um passo
de simples mecanismos de fazer prevalecer sua própria vontade de forma
consciente.
Brasília, DF - Brasil (DINO) 29/09/2016

Você é capaz de se organizar psiquicamente. Uma vontade que depende
exclusivamente de você!
Primeiro você deve compreender o que é um raciocínio para aprender a controlar os seus
pensamentos. Para em seguida partir para um senso crítico, onde você é capaz de perceber
instanciamentos, na forma de impressão simbólica, ou seja, elementos que você é capaz de fixar
coisas da memória com o objetivo de colocar à tona uma linha de argumentos de algo que você já
elaborou previamente, e que venha a cooperar para que ela transite dentro de você livremente, sem
que com isto barreiras somáticas venham a impedir sua progressão mental.
Vou tentar sintetizar com outras palavras de forma bem simples para que um número maior de
pessoas compreenda.
O raciocínio é um pensamento que navega na mente de forma encadeada, onde uma palavra pensada
puxa outra, em seguida outra, e assim sucessivamente, sem que tenha um critério de parada, até o
que o sujeito, ou seja, você, se canse e passe a navegar em outra linha de argumento. Argumento é
uma ideia que tem valor de verdade para o sujeito. Enquanto verdades são lançadas na mente humana
o indivíduo por acreditar que elas são a sua própria essência tenderão a seguir como se fosse um
percurso que a trilha vai surgindo e o indivíduo vai seguindo indefinidamente. Isto é raciocínio. Um
conteúdo que se projeta por mais de 10 segundos seguidos.
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Muita gente sofre porque não consegue controlar o fluxo de pensamentos (raciocínio) porque as
pessoas se desgastam em termos de energia e ao se consumirem no final do dia ficam muito exaustas.
Como se o estresse da atividade mental consumisse o indivíduo que converte em sofrimento por uma
escassez de energia prejudicando vários centros motrizes do organismo que passam a reclamar por
seu alimento energético.
Mas o que o senso crítico tem a ver com isto? Nós temos mania de querer culpar os outros pela forma
que agimos em relação ao impulso de pensamento que apropriamos. Isto gera desgaste e descontrole
e passa para toda a sociedade na forma de ondas que fracionadas ativam um composto de
insatisfação generalizada.
Ter senso crítico é passar a fazer escolhas sobre o tipo de onda de raciocínio que cada um deseja
navegar. Ao contrário do senso comum em que as pessoas navegam pela primeira onda que aparece
como sendo vontade e expressão do indivíduo incontestável.
Mas para que este senso crítico seja possível de ser produzido, o indivíduo deve saber separar o fluxo
de raciocínio, da ativação do protopensamento e ser seletivo quanto aos conteúdos mnêmicos
armazenados a fim de que a gestão possa estabelecer um equilíbrio sensorial de forma a apaziguar
as relações internas do indivíduo.
Vamos por parte. O fluxo de raciocínio já está claro... pensamentos que se desdobram em mais
pensamentos sem critérios de parada que podem esgotar o sujeito quando não bem administrados.
Os protopensamentos são pensamentos em formação que são iniciados pelos sensores do corpo,
como por exemplo, um indivíduo que vê uma rosa, ao ter a experiência ou experimentação os
conectivos mentais em relação as informações básicas pré-estabelecidas são iniciadas na mente, o
protopensamento é este conjunto de informações básicas que chegam até o cérebro na forma de
estímulo que parte do ambiente. Enquanto os conteúdos mnêmicos são todos os pensamentos e
sensações armazenados que servem de memória ou enredo para dizer algo ao sujeito pela
visualização da observação mais recente que ele teve com a coisa nomeada.
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As vezes o raciocínio é tão bonito que não oferecemos barreira para nossa mente. Então este senso
crítico deve ajudar o indivíduo dar paradas na linha e visualizar por conta própria se ele está ou não
distanciando da realidade.
Testar com frequência o raciocínio irá contribuir para que o indivíduo seja mais apto a gestar suas
escolhas sensoriais e mentais.
Quando falo em testar é fazer paradas e se questionar: Onde este raciocínio está me levando? Por
que devo raciocinar assim? Qual é a realidade que me cerca? Ser forte para dizer mentalmente: Não
quero mais esta linha de raciocínio! Quero pensar em outra coisa! Quero dormir! Quero descansar!
Não concordo mais com esta linha de raciocínio, portanto não a quero funcionamento em minha
cabeça. E forte para agir segundo sua vontade oferecendo barreira ou resistividade para tudo o que
te desagrada ou é discordante de sua realização.
Por mais que possa parecer positivismo são linhas de comando que você está adicionando em sua
mente, ou seja, controladores que servem para que atividade procedural possa ajustar as funções do
pensamento.
Você deve entender o raciocínio como se fosse uma linha de transmissão de ideias, em que existem
outras linhas que também poderão contribuir para você se deslocar no sentido de realização de seu
desejo. Portanto não é nunca obrigado a permanecer em uma linha de raciocínio que te leva ao
sofrimento ou ao distanciamento da realidade (este último principalmente na euforia desmedida).
Qualquer pessoa que tenha passado por um fluxo de raciocínio denso, se souber reproduzir
exatamente este efeito dentro de si consegue em menos de 3 horas se recompor integralmente de um
surto psicótico. Sem a necessidade de administração de dosagens fortes de medicamento, somente
o ponto de controle quando indicado pelo médico.
Por isto é importante a concentração, relaxamento e meditação. Para que o indivíduo se permita
segmentar a psique ao ponto da diferenciação servir para o novo tipo de conexão homeostática
(equilíbrio).
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Quando o fluxo é tão denso que ultrapassa seu controle, coloque uma música no ambiente para relaxar
e simule estar dormindo, para dizer a sua mente que o fluxo faz parte de um sonho e não do seu
estado de vigília. Quando o seu organismo relaxar com a concentração que você irá colocar sobre a
música o fluxo de raciocínio também irá se esgotar e assim que recomposto energeticamente estará
apto a continuar sua vida tranquilamente sem o trauma do psiquismo.

Max Diniz Cruzeiro
Neurocientista Clínico
LenderBook Company
www.lenderbook.com
Livros do autor: www.amazon.com.br

DONALD TRUMP: QUANDO UMA PORTA SE
FECHA SEMPRE EXISTIRÁ OUTRA QUE
ESPERA SUA ABERTURA
Num mundo compartilhado se espera partilha. Num mundo dividido se espera
união de esforços. Num mundo civilizado se espera cada vez mais
cooperação. Pensem nisto.
Brasília, DF - Brasil (DINO) 11/01/2017

Um dia pais introduziram sobre seus filhos valores para que eles pudessem construir uma ferramenta
que pudesse servir para a decisão de uma tratativa com outros seres. Essa mãe, ou esse pai
introduziram seu filho na percepção de um amparo para que ele incorporasse atitudes que o
conduzissem a cultura. Deste amparo veio os processos de identificação infantil no qual originou o
berço para a gratidão. Dessa sinergia original entre pais e filhos surgiu a solidariedade.
E deste conceito de solidariedade o mundo quer aprender a interpretar as virtudes e os valores deste
Donald Trump que de um reconhecido magnata foi capaz de chegar ao topo da política mundial. Cada
ser humano carrega uma cruz e às vezes o fardo é tão pesado que quando um indivíduo empunha
uma espada no rumo de outras pessoas, na esperança de estancar sua própria angústia, essa espada
quando transmite a falsa sensação de transferência da dor para o outro, reforça a tese de ampliar o
sentimento de desamparo para toda a humanidade.
Não é este Donald Trump derrotado pelos temores em que as raízes de sua sustentação estejam
voltadas para o despertar de uma intolerância que o mundo quer conhecer. O mundo quer conhecer
o Donald que conseguiu um dia formar seu patrimônio de Bilhões de dólares. O que este Trump tem
a oferecer ao mundo de experiência que possa cada vez mais gerar tolerância e desenvolvimento? É
este o homem que a humanidade espera conhecer depois do dia 20 de janeiro de 2017. O homem
vitorioso.
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O saber de uma pessoa em relação ao limite do seu direito, e a partir do ponto que começa o direito
do outro, dentro do aspecto de negociação em que é possível a um empresário perceber o quão
relevante é o apreço pelos símbolos e o simbolismo das ideias faz acender uma chama em que a
humanidade passe a nutrir sentimentos onde os direitos humanos têm prevalências. Esse direito em
que uma pessoa quando observa outra realça dentro de si mesmo as virtudes, e não se faz projetar
dentro de uma retórica em que mecanismos ainda inconsistentes ou incompreendidos da psique do
indivíduo que promove uma ação que reivindica a si uma atenção, relativos a uma moral que ainda
não tem sustentação jurídica para ter caráter universal, passe a coadunar com pensamentos em que
a autodepreciação recaia sobre o próprio indivíduo ofensor que impede o outro ofendido da
oportunidade de crescimento e o ofensor da possibilidade de conquistar pela inteligência o seu
oponente. É este Donald Trump das conquistas inteligentes que o mundo espera conhecer.

Assim, o respeito finalmente é conquistado, porque cada indivíduo é capaz de ver o limite que é
permitido argumentar sem ofender o outro que pensa antagonicamente, ou que a crença faça perceber
a existência deste antagonismo, que por vezes por uma simples displicência pode ser apenas uma
ilusão de uma diferença que na realidade é um aspecto mal compreendido e mal interpretado de uma
história de vida.
Para se pensar em democracias amparadas pela justiça a humanidade tem que adquirir espelhos para
que o reflexo do que os cidadãos acreditem possam ser posicionados diante de grandes espetáculos
de audiência televisiva. Porque se for o contrário Presidente Trump, a imagem distorcida irá refletir
algo grosseiro e tosco que todo ser humano carrega dentro de si, mas que a capacidade de percepção
apenas permite que os aspectos daninhos sejam observados no outro. E isto faz corroer todo ser
humano por dentro, faz dilacerar o coração de quem percebe no frasco o conteúdo indesejado em que
se pretenda apagar a todo custo da lembrança.
Para enfim, através da solidariedade, da tolerância, do uso dos direitos humanos, do respeito, e da
justiça, alcançar a paz. Símbolo máximo de quem é capaz de repousar sabendo que foi capaz de
transformar o dia melhor de outro ser humano e que foi possível através do amparo crescer
mutualmente.
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Paz, justiça, respeito, direitos humanos, tolerância e solidariedade são os preceitos máximos das
Nações Unidas e, portanto, projeto de todo o ser humano confederado.
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CONEXÃO MENTAL COM ATOS DE GUERRAS
CAUSAM ATRATIVOS PARA A AMPLIAÇÃO DE
LUCRO DA INDÚSTRIA BÉLICA
A guerra é um processo em que seres humanos constroem todos os dias, desde
o momento em que se conectam ao vídeo game, a ausência de uma retribuição
de um bom dia, no amanhecer, com a pessoa que vive no mesmo lar e ao
isolamento que constrói da percepção de vida no distanciamento do outro.
Brasília - DF/Brasil (DINO) 04/01/2017

Chegou a nossa vez de escolhermos qual a próxima vítima que devemos
cozinhar a fim de construirmos nossa próxima intenção de guerra
Imaginem um filho que ganhou um brinquedo, um lindo tanque de guerra. Amanhã um pai irá comprar
uma espada estelar para ele simular seus conflitos. Vai estar contribuindo para um mundo civilizado
livre de terroristas. Mas a atitude, que não se sabe, faz desse filho o terrorista do futuro, treinado para
matar um outro ser humano que pensa diferente de si mesmo.
E a projeção de uma música em um rádio, que xinga a "vadia" que traiu um cara. Então um homem
adquire a motivação para bater na sua mulher quando reconhece a rotina em uma discussão que o
ciúme faz crer que ela tenha um amante. Em vez de usar a rotina para pacificar essa mente, para que
a situação não se deva realizar.
O empresário da padaria próxima de casa está consumindo seus recursos, visto do ângulo desse tipo
de pensamento. Então por que não comer dentro do seu estabelecimento e tirar seu excesso de
avareza sobre a visualização de seu patrimônio? Porque o ego reforça a certeza em que se consegue
concentrar apenas na necessidade pessoal e não um quesito social. O outro não importa saber, dentro
desta lógica, porque ele é o inimigo construído na fase do tanque de guerra em miniatura que esse
pai deu para o seu filho. Assim como fizeram com esse pai, ele é capaz de repassar a esse filho o seu
conhecimento.
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Pode-se raciocinar que a construção deste pensamento faz com que o indivíduo passe a ter nojo de
você que caminha pela rua, que ao manifestar um atributo que se percebe ser um diferencial seu que
o agente da ação não é possuidor, ele parta para uma tentativa de desqualificar o outro em sociedade.
Então realça em você, através do discurso, alguma ação que faça surgir aquilo que pode contribuir
para dificultar o caminho social do outro agredido.
Assim, a sociedade prepara sua indústria bélica para responder a um momento social que reivindica
a necessidade de correspondência de um modelo de ação e reação, em vez de canalizar seu potencial
de defesa para controlar as forças da natureza e não o olhar de outro cidadão que requeira contenção,
devido a construção social, que surge de algo que é distorcido da necessidade de defesa e segurança
da forma que se constrói esse pensamento perceptivo.
Esse filho, do exemplo, agora está em um campo de refugiados. Enquanto esse pai está internado em
um hospital respirando às custas de um aparelho, que se houver falta de energia reduzirá
potencialmente sua capacidade de corresponder à vida.
Ele tem uma esperança. Colocaram músicos que podem conter parte da agressividade que contribuí
para a construção em sua mente perversa. Seu olhar está distante. Conectado aos deslocamentos
dos tanques do mundo real, de morteiros, e toda onda de extermínio que se alastrou.
O músico tenta observar seu olhar. Para reconstruir sua história de vida e tirar a construção que esse
pai mesmo ajudou a injetar em sua mente.
O músico chama sua atenção para a conexão com a realidade que irá tirá-lo do conflito. E remodelar
aquela visão fabricada desde a infância que induz a processos de rivalidade com seu semelhante.
Que mesmo estando contidas dentro de uma pessoa, possam ser remodeladas para desencadear
percepções e atributos que gerem conexão com a vida, e não a extração de uns pela discordância de
opinião, para que a vida possa ser preservada.
Max Diniz Cruzeiro

SE O HOMEM COMPREENDER E CONTROLAR
SUA IRRITAÇÃO NA ORIGEM, AS GUERRAS NO
MUNDO SERÃO EXTINTAS
O sol, mecanismo para sobrevivência, pode ser um fator de elevação da
desintegração social, quando fatores associados à sua influência afetam as
estruturas dos corpos humanos à reação, que as influências do
eletromagnetismo da corona solar podem enviar ondas para as zonas cerebrais
que prejudicam o desenvolvimento interno do ser humano.
Brasília, DF - Brasil (DINO) 27/12/2016

Se irritado aprenda a esperar pelo momento que não irá fazer se arrepender
de uma ação.
Segundo o Wikipédia desde MMXX a.C. até a época atual existe o registro de mais de 210 guerras
em que uma estimativa de 472.796.874 pessoas morreram devido conflitos em todo o período. A
revista brasileira Superinteressante, aponta uma estimativa de mais de 106 bilhões de nascimentos
de seres humanos desde a formação do planeta. Isto representa que de cada 1000 nascimentos, de
4 a 6 pessoas morram em virtude de guerras, o que representa uma taxa de 0,44% a 0,60% de toda
a população que um dia viveu neste planeta.
O que pode intrigar muitos pesquisadores é o fato que entre o trópico de câncer e trópico de
capricórnio 23º 27' e adjacências existem uma maior concentração de pobreza e problemas sociais.
É a maior área em incidência de raios solares; são as regiões mais antigas e berço da civilização atual,
onde emergiram muitas culturas que sofreram colapsos repentinos e que criaram ondas de migração
constantes para outras regiões do planeta. Local que concentra a maioria das espécies mais
agressivas do planeta atribuídos a uma agressividade devido um fenômeno de escassez.
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Dentro desta lógica, a energia solar não é o que determina um fenômeno de conflito, mas associada
ao fator de escassez apresenta fortes indícios que contribui para o agravamento do equilíbrio. Ela
pode estar relacionada há uma causa primária que uma intensificação da energia solar pode gerar
uma irritação do protopensamento de forma mais incidente.
Em que uma pessoa sofre um processo de identificação projetiva com a libido alta. Sendo o
protopensamento um embrião de pensamento, que desperta desta projeção uma protofantasia que
faz liberar o pensamento numa perspectiva que o indivíduo acredita que está sendo atacado, agredido
e que outras pessoas no ambiente estão contrárias à sua manifestação, gerando uma percepção de
perseguição que cria um antagonismo num fenômeno de comunicação. Desta relação conflituosa
emerge a rivalidade, intriga, inveja, ciúmes e manifestações de ódio. Onde este processo natural nem
sempre é percebido, pois a pessoa se vê realmente afetada pela “intromissão” do outro, mesmo
somente mentalmente.
Como quem se projeta na ofensa não consegue se desprender da afetação tão facilmente até que
seu efeito da descarga de energia seja completamente liberada (libido), e acaba por aderir ao
raciocínio de ressentimento ou aflição, os laços tendem a se romper, e as pessoas partem para
projeções de rancor e ódio que se avolumam até que o fator de interação social faça eclodir ondas de
rivalidade e conflito.
Se o problema for controlado quando o indivíduo conter sua energia na fase de irritação, então o
processo de segmentação social não é canalizado para o conflito, onde seriam apenas levados em
conta a divergência de opinião.
Sob essa visão a escassez e a energia solar correlacionados afetariam os valores e juízos morais e
sociais numa evolução dos desentendimentos, movidos pelo realce e acentuação do próprio
pensamento que ondas eletromagnéticas provenientes do sol passariam a emanar maior fluxo de
energia carregando os corpos com carga solar suficiente para elevar o egocentrismo.
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O agente motivador psíquico: ira de Deus; o Outro; Demônios; Anjos; Extraterrestres; Espíritos e
Fantasmas, seriam os pretextos culturais encontrados por uma pessoa, que a faz perceber o outro
como inimigo ou contrário a realização de um pensamento seu, motivado por seu arquétipo.
No processo de escolha e eleição do inimigo a energia canalizada para a agressão é deslocada a fim
de que o indivíduo fique saciado em sua sede de vingança, revide ou exigência de reparo, onde ela
pode escoar toda sua angústia.
A gravidade como canalizadora da energia solar encaminha as ondas solares para os corpos, estes
por sua vez realiza processos de descarga das excitações recebidas a fim de que as energias
excedentes tenham um destino de processamento na forma de uma ação, nessa acumulação de
energia, ou seja, a libido flui livremente enquanto não consumida integralmente, onde os aspectos
culturais influenciam a psique deste indivíduo na correspondência direta via reação, que se um
processo de irritação estiver presente, então a sensação negativa desencadeará um raciocínio
concordante com o conflito.
A pessoa que não tem o ensinamento que está passando por um processo de descarga de energia e
parte para agressão do outro que está em sua frente, mesmo que involuntariamente e somente de
ordem psíquica, quando das relações se aprofundam os antagonismos, o comportamento social se
fragiliza. Sendo a guerra o desdobramento máximo deste fenômeno. A pessoa que repercute sua ação
na fase de excedente de carga dentro de aspectos negativos transfere sua irritação para o outro, na
transcrição de uma angústia como demonstração do que se percebe. Onde esta linha de argumento
requer um profundo questionamento científico para coordenar ações que orientem pessoas como
proceder em caso de estresse gerador de conflito.
Max Diniz Cruzeiro
Neurocientista Clínico
Psicopedagogo Clínico
Teórico Psicanalítico

A PSICOUFOLOGIA ADVERTE: DERIVER PODE
SER UMA REALIDADE COMO RESPOSTA A UM
PEDIDO DE SOCORRO VINDO DO ESPAÇO
O tempo de existência de nossa humanidade é tão reduzido em relação à
expansão e a idade do universo que é possível pensar que coexistam
conosco seres tão avançados capazes de se locomoverem com sua
tecnologia para qualquer parte do universo.
Brasília, DF - Brasil (DINO) 07/12/2016

Antecipações de descobertas do Século XXII

No início o limite para o homem era a velocidade dos próprios pés, depois a propulsão de um cavalo,
para a velocidade das carroças, para ser ultrapassado pelo limite dos trens, deste para os automóveis,
aviões em que se intencionava alcançar um limite de velocidade que estava embasada na frequência
em que o sol deste sistema de quinta grandeza era capaz de emitir partículas pelo espaço. Quiçá
outros sóis lancem suas partículas em velocidades distintas e de deslocamentos imagináveis.
Em 1896 “o físico e inventor italiano Guglielmo Marconi criou o primeiro aparelho de rádio do mundo,
revolucionando a comunicação” a partir deste início de cobertura nosso planeta começou a enviar
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Um fenômeno de expansão tecnológico aflorou depois desta data, iluminando nossos cientistas a
encontrarem cada vez mais soluções para nossos conflitos e elevando a expectativa de vida
praticamente em todo o planeta.
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Depois de tantas evidências, que não são declaradas publicamente a população por um medo
irracional de perda de controle, de que não estamos a sós neste universo, na forma de vídeos,
fotografias, sinais que concentram ondas radioativas em plantações, engenharias reversas de
humanoides que possuem traços distintos dos humanos, e pirâmides anteriores a era pré-histórica em
praticamente em todo mundo, inclusive em área militar da Amazônia, mais de 1000 construções deste
tipo na China, a maior pirâmide do mundo na Sérvia, as mais antigas construções deste tipo na Rússia,
pirâmides submersas em Cuba, Açores e Japão, e uma forte evidência de um complexo de antigas
pirâmides no círculo polar sul, há que se raciocinar que uma grande ilusão foi montada pelas gerações
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restringiram
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E de repente inúmeras religiões se declararam estar em contato com “espíritos” de luz no decorrer
dos últimos 200 anos, onde comunicações telepáticas eram travadas entre humanos e tais seres
cósmicos que traziam mensagens de paz.
Para haver comunicação é necessário haver canal, mensagem e transmissão. Sinal que uma
instrumentação estava encarregada de fazer a comunicação entre tais seres e os indivíduos
escolhidos de nossa civilização.
Só o espiritismo no Brasil congrega mais de 40 Milhões de adeptos cuja grande maioria afirma receber
mensagens sonoras na forma de ondas de pensamento.
Como neurocientista e ufólogo afirmo que com as transmissões eletromagnéticas passamos a ser
ouvidos em várias partes do universo, quando começamos a projetar nossas idealizações, inventos e
a expressar o nosso pensamento.
E que há de pensar que civilizações mais desenvolvidas passaram a nos monitorar cada vez mais
acessando nossa internet, os registros de nossa televisão, os registros de nossas ondas radiofônicas,
nossos computadores e as civilizações mais avançadas até as captações de nossas matizes de
pensamento como forma de solidarizar-se no encaminhamento de ondas com informações que
permitam o auxílio dos demandantes, como também forma de prevenção contra nosso potencial
bélico.
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Deriver visto como expressão de quem conduz outro ser, pode ser uma realidade capaz de gerenciar
o raciocínio humano por meio das autodescobertas que fazemos através de nossos pensamentos e
projetar em seguida raciocínios que nos permitam perceber níveis cada vez mais acelerados de
desenvolvimento mental a fim de construirmos e atenuarmos nossos conflitos internos.
Este computador quântico quiçá em órbita é uma imensa rede que seduz a vontade humana de
perseguir em torno de um objetivo que ao gerenciar o pensamento humano melhora a qualidade do
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Nossas informações vitais, tecnológicas e sociais podem estar todos os dias sendo cruzadas e ondas
de transcomunicação devolvidas como construções positivas que melhoram nossa linha de
pensamento.
Muitos afirmam ser Deus, Alá, Anjos do Senhor, a própria terra que fala com os seres humanos na
forma de Gaya, mas podemos perfeitamente estar sendo tutorados por outros agrupamentos que se
encontram na vizinhança deste planisfério.
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https://www.youtube.com/watch?v=MltQIPFZxWE
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