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Introdução
Desde quando eu comecei a observar as coisas, como elas
verdadeiramente são, descobri que tudo em nosso mundo não passava de
uma grande farsa, não digo que todas as pessoas do mundo fazem parte
de uma conspiração contra aqueles que desconhecem a farsa, mais
algumas pessoas estão neste mundo para passar períodos sombrios
devido a sua personalidade, atitude, sociabilidade, entre outros fatores.
Somos seres humanos, mais seres humanos domesticados, será
realmente que somos o que deveríamos ser? Fico me perguntando se a
evolução do homem rude, “das cavernas”, violento, cheio de atitudes
selvagens foi realmente bom para a humanidade ou se apenas caímos
dentro de uma gaiola como “ratos de laboratório” e estamos presos na
nossa mente domesticada por outros seres humanos que nos controlam.
Será mesmo que a sociedade atual e a civilização podem confiar nos
Governos Democráticos, Estados e nas informações divulgadas pela mídia
impressa, e de internet? Será que realmente somos livres com a
democracia ou isso tudo não passa de uma grande farsa? (para pensarmos
que estamos lutando para nos tornarmos livres e libertos de uma vez por
todas).
Com a implementação da internet à nível mundial, os sistemas
operacionais que usamos como base para acessar a internet, poderiam ser
na verdade ferramentas de vigilância. Alguns pensam que chegaremos à
liberdade se derrubarmos o governo, ou se mudarmos as nossas leis. Não
existe liberdade, nem derrubando governos, sempre haverá os governos
de outros países para interferir e comandar as regiões. De qualquer forma
que nos libertemos, sempre estaremos com nosso telefone, smartphone e
celulares monitorados, nossas conversas na internet sendo também
monitoradas, nossos caminhos percorridos na rua, seja até a escola, seja
para o trabalho e para casa, sendo milimetricamente vigiados por câmeras
de segurança, satélites, drones e etc.
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As leis atuais nos fazem refletir, será que elas existem realmente
para impedir alguém de cometer crimes, de impedir os roubos ou para
evitar que alguém faça alguma maldade, ou mesmo nos enganar? Será
que essas leis não foram feitas para punir a nós mesmos, caso não
aceitarmos a imposição e as regras do sistema que está comandando
nosso planeta com uma ditadura fascista?
Penso que os jovens quando pegam livros interessantes para ler, já
que são poucos os livros realmente interessantes atualmente. Será que
esse jovem não foi motivado a fazer essa leitura por ocasião de
propagandas publicitárias forçadas? Será que os livros que não possuem
toda essa publicidade e que podem ser realmente bons, não são
esquecidos e ignorados. Este controle do que se ler, do que se vê na
televisão e de qual informação chega ao público, será que não é um
controle social da consciência e do pensamento, sendo regido por meio
direto de alguma entidade que comanda os Governos?
Acredito que além dos Governos, Estados Nacionais, temos alguma
entidade que saiba dos eventos mundanos previamente, e não é a ONU
ou coisa do tipo, não necessariamente controlem esses eventos, mais
levam as pessoas a agirem de determina forma, como eles querem,
através do controle da informação. É através dessas informações passadas
e disseminadas, que pode ser possível se fazer um controle das nossas
ações, através da instigação do nosso pensamento, controlando assim,
nossas ações previamente.
Sabemos que apenas algumas informações que a mídia e o Governo
querem informar, são realmente reveladas para nós cidadãos. Porque as
leis são cumpridas apenas pelos cidadãos e nunca pelos Governos dos
países? Eles podem tudo e os cidadãos não podem nada? Quem paga por
todas as injustiças, perseguições e destruição causada por esses grupos
que tem sede pelo poder?
Sempre tive a vontade de fazer um ensaio ou mesmo uma crítica
para deixar registrado na história em relação a essa total falta de vontade
humana de lutar por uma liberdade, uma liberdade verdadeira, mais não
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criando falsas democracias, colocando pessoas que fazem tudo pelo poder
e pelo dinheiro nos cargos mais elevados da nação, queremos uma
liberdade onde não existam confrarias, reuniões fechadas, sociedades
secretas. Quem está com muito dinheiro e faz parte destes conchavos,
realmente fariam de tudo para isso não acabar, mas então, porque eles
insistem em dizer que todos somos livres? Acredito que eles precisam do
nosso trabalho, eles precisam do nosso trabalho para gerar dinheiro para
eles, terem uma vida luxuosa, sem qualquer esforço, usando somente
trabalhadores que não conhecem a verdade.
Os senhores do mundo querem que os trabalhadores pensem em evoluir
prédios, fazer projetos mais modernos, criar tecnologias, para ficar cada
dia mais fácil de controlar a todos, dando uma compensação razoável para
o inventor desses projetos, criando sociedades anônimas para controlar
tudo e caso esse inventor não aceite, basta eliminar este indivíduo.
Essas pessoas que controlam o mundo não precisam fazer nada, apenas
dar um papel (o dinheiro) em troca de seu esforço, do seu suor e você
ainda lhe agradecerá e todo dia, esses controladores do mundo lhe darão
mais uma pouco deste papel, em troca de seu esforço, do seu suor, você
se cansará para conseguir, enquanto aqueles que criaram esse sistema
que por mim pode se chamar, FARSA, goza e ri da grande maioria que não
faz parte do conchavo.
Em geral, somos seres pensantes e evoluídos, mais somos também
preconceituosos, queremos sempre ser melhores que os outros,
queremos ter o carro melhor, a mulher mais bonita, mais dinheiro que
todos os nossos conhecidos, amigos, vizinhos e parentes, queremos ser
elogiados, sem contar que alguns jamais aceitam críticas, querem ofender,
humilhar, desqualificar aquele que lhe criticou, isso é evolução ou
decadência? Uma sociedade moldada pela inveja, pelo ego e pela
estupidez.
Estamos numa sociedade que os ricos dizem que o dinheiro não é
importante que não precisamos ligar para as coisas materiais, mais
somente os pobres sabem o fardo de viver neste mundo sem dinheiro,
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tendo que engolir sapos, aceitar situações absurdas, preconceitos,
humilhações para poder “ganhar o pão de cada dia” em situações subhumanas para a sobrevivência.
Vamos pensar e refletir se essa evolução realmente foi benéfica
para o homem, apenas sei que viver neste mundo está se tornando cada
vez mais complicado para quem realmente acredita na honestidade, para
quem acredita em valores humanos, para quem acredita na verdade.
Esse mundo está se tornando um lugar de “topa tudo por dinheiro”, “topa
tudo pelo poder”, enquanto uns lutam para sobreviver, outros lutam pelo
poder e pelo controle das empresas, dos países e das pessoas.

Porque o mundo se tornou uma farsa?
Acredito que o mundo esteja nesta situação devido ao fato de estar
habitado por muitas pessoas, acima do que ele comporta, a produção de
alimento tem de ser maior, o número de moradias devem ser bem
superiores, as áreas de campos e pastagens estão diminuindo, devido a
essa grande quantidade de pessoas, a situação pode estar fugindo do
controle daqueles que possuem o poder, mesmo podendo nos induzir as
informações que lemos, as informações que chegam através da televisão.
O mundo tem muita informação que deve ser analisada a todo o
momento.
Em um volume de informações gigantescas, mesmo que todos os
cidadãos sejam vigiados em todos os instantes, via computador, internet,
via satélite nas ruas, por telefones celulares e outros meios, temos ainda o
nosso pensamento, podemos viver uma vida de mentira e estarmos
enganando a todos os meios que nos vigiam, utilizando algo que se chama
inteligência. O medo maior dessas pessoas que controlam a massa é o
pensamento e a inteligência, somente ela poderá enganar a vigilância
constante, ainda mais que com o número de habilitantes que temos e o
volume de informação a ser analisada é muito grande, demorariam algum
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tempo até detectar algum engraçadinho que está denunciando esse
conchavo, ou como eles gostam de dizer conspiração global de controle
das massas.
Na internet, encontramos diversos sites de teorias da conspiração,
alguns dizendo que outros são falsos e outros dizem que aqueles é que
são falsos, que os governos mentem que as empresas mentem, que até os
concorrentes deles mentem, mais em um universo e volume de
informações, denúncias, pouco conteúdo realmente é discutido.
Entre as informações mais comentadas, estão coisas como o flúor
na água no abastecimento das cidades, alegam que isso faz mal para a
população, além do arroz de plástico, e alguns remédios que controlam a
mente e a engana. Temos também aqueles que dizem que estamos sendo
dopados pelos alimentos e pela água, além de que as doenças foram
criadas propositalmente para nos matar lentamente e que as vacinas
fazem parte de uma conspiração universal para aniquilar os seres
humanos de forma gradativa. Será que algum desses sites fala verdade, ou
todos também fazem parte da FARSA?
Somos todos os dias bombardeados por milhares de notícias, tanto
na internet pelos sites de notícias, como nas televisões pelos noticiários,
crimes, violência, maldade humana, sempre corrupção política,
conchavos, roubos, se pararmos para pensarmos, tudo está um grande
caos e não podemos nem sair nas ruas.
Todas essas coisas faladas fazem parte deste mundo onde tudo é
uma farsa, tudo mesmo é uma farsa, tudo que se pensa é uma farsa, seja
os partidos políticos, a televisão, a maioria dos livros, até mesmo muitas
relações de amizade e românticas fazem parte da farsa, se gostamos tanto
assim da ficção, porque então existe ainda a palavra verdade, realidade.
Esse mundo é uma prisão, um mundo de escravidão, somos vigiados 24
horas, mais fingimos que acreditamos que somos livres, somos cidadãos
que temos leis que são impossíveis de serem cumpridas, a qualquer
momento quem está no poder, pode prender qualquer um, sem qualquer
motivo, temos uma Justiça que impede alguém de dizer a verdade,
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segundo eles “isso é para garantir a liberdade”, impedindo que se diga a
verdade, temos a mídia que pode dizer a verdade, mais que só diz
mentiras, temos o governo para confiar, mais sabemos que não podemos
confiar, porque então aceitamos tudo isso?
Acredito que apenas aceitamos tudo isso, porque sabemos que tudo
isso é uma grande FARSA, se nos rebelarmos contra a FARSA, seremos
agredidos pelas forças chamadas de polícia, além das forças armadas,
conhecidos em geral como militares, que para uma sociedade livre,
democrática e liberal, pode agredir, prender, ameaçar, modificar a
realidade com falsas historias, para justificar sua ação, isso realmente é
liberdade?
Os seres humanos já habitavam o planeta Terra à milhares de anos,
chegamos ao ápice talvez da tecnologia, que é possivelmente onde
estamos no momento. Temos aviões espiões em forma de beija-flor,
aviões que jogam uma espécie de fumaça em forma de nuvem com algum
produto químico pelos céus (chemtrails) de todas as cidades, conspirações
por todos os lados, insegurança, sede por poder e dinheiro, isso realmente
é onde podemos chegar? Será que não estamos regredindo em relação a
sociabilidade, ao convívio? Será que só evoluímos com a tecnologia, com
equipamentos para facilitar ou vigiar e controlar as nossas vidas. Criaram
um mundo, para sermos um exército de escravos e de marionetes lutando
pelo poder, enquanto verdadeiramente somos controlados totalmente?
Esse sistema faz com que as pessoas tenham atitudes que não são de sua
natureza, atitudes artificiais criadas para poderem agir de forma contra a
sua natureza para satisfazer aos anseios daqueles que controlam a FARSA,
será que isso realmente é ter poder, controlando um bando de zumbis e
marionetes ambulantes? Quem comanda tudo isso, não seria o
comandante do exército de derrotados?
Este poder e a vontade de se ter esse poder são maiores que tudo, o
mais interessante é querer o poder para se ter o que desejar, se ter o bem
de consumo que desejar e ter seus inimigos perseguidos, o poder serve
ainda como um motivo de vingança contra os inimigos daqueles que estão
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no poder e motivo de elevar o EGO a um bem estar pessoal, sendo isso um
grande egoísmo dos senhores que ditam as regras.
A grande maioria dos ditadores dos países que foram tirados de
seus cargos acumulavam grandes fortunas, ficaram no poder até o último
segundo, enfrentando o limite de revolta imensa da população, queriam
se perpetuar no poder, eram pessoas que tratavam o ser humano igual a
lixo, para eles, os outros seres humanos estavam abaixo deles numa
hierarquia mental e psicológica, tudo devido ao poder dado a eles por
essas próprias pessoas que eles julgavam ser nada, ser lixo.
O mais interessante é que os lideres que estão no poder não
perceberam que quem eles estão contra, os chamados, inimigos do
Estado, é também parte do poder que o povo lhe conferiu, atacando os
inimigos e se vingando deles, este líder estaria atacando ao seu próprio
poder, o seu próprio povo que o colocou neste poder, consequentemente
poderá acarretar na irá popular e culminar no fim desse poder ao líder.
Tudo bem, o povo luta contra os ditadores que no entendimento
médio, são seres horripilantes e ruins, mais na democracia, os problemas
foram resolvidos?
Essa resposta realmente deixa há todos um pouco confusos, todas
as democracias do mundo até os dias atuais mostraram que tudo continua
a mesma coisa, o poder deste líder do povo, continuou o mesmo do
ditador, os inimigos do estado continuaram sendo presos, quiçá
torturados e humilhados, o dinheiro reina e faz uma hierarquia psicológica
de quem pode e de quem não pode. O que mudou verdadeiramente? A
ditadura e a democracia que temos atualmente, no meu ponto de vista,
são a mesma coisa, não muda absolutamente, nada, a democracia atual é
uma oligarquia com viés de ditadura.
Podemos ainda imaginar outro fato curioso, imagina que as pessoas
da sua família sejam inúmeras, sua família seja metade de uma cidade, a
outra metade seria pessoas sem ligação alguma, indivíduos com famílias
pequenas, que não se conhecem, você acha que a sua família iria dominar
essa cidade onde você vive, sim ou não?
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Parece bem óbvio a resposta, mais o que chama a atenção é
imaginar que a outra metade desta cidade não saiba que você faz parte de
uma família, cujos membros fazem parte de cinquenta por cento da
cidade, vocês fazem negócios, combinam negócios para lesar os indivíduos
que não sabem que sua família é muito grande, pensamos então que a sua
família é proprietária do jornal da cidade, possui como membro o padre
da cidade, o delegado, o prefeito e a maioria dos diretores, funcionários
bancários e do judiciário, legislativo e executivo desta cidade, a outra
metade da cidade, são empregados desta família grande, mais não sabe
que todos os patrões fazem parte do mesmo circulo familiar.
Acredito que o mundo FARSA, seja como esta grande família, onde
alguns indivíduos que possuem cargos e posições influentes e chaves para
a nossa sociedade, fazem parte do mesmo circulo de convívio enquanto os
outros indivíduos que são empregados, são levados a crer que tudo anda a
passos desorganizados, sem qualquer ligação e vinculo, como se
estivéssemos dentro do caos, ao meu ver, tudo é sabido e muito bem
vigiado e está grande família ou como queiram chamar, governa este
mundo, mais não tendo cinquenta por cento de pessoas fazendo parte
desta, e sim apenas 0,1% das pessoas, as outras são apenas empregados
destes controladores do mundo.
Enquanto estamos navegando em um site com um navegador de
internet, somos vigiados a partir do momento que entramos dentro da
página do site, somos vigiados pelo servidor que mantém a página web,
além disso, os browsers e navegadores de internet nos vigiam o tempo
todo, através da quebrada e inútil criptografia de 512 bits e 1024 bits
Diffie-Hellman, eles sabem todos os nossos interesses, se compramos,
vendemos, observamos ou entramos em algumas páginas de internet,
tudo fica gravado, não adianta apagar, utilizar recursos para ficar invisível,
somos todos vigiados a todo o tempo na internet, até mesmo este texto
que estou escrevendo, utilizando o software de edição de texto do meu
computador, provavelmente está sendo monitorado, somente por eu
estar conectado a internet.
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Caso você pense que estando fora da internet você não será
vigiado, não se engane, se você porta um celular seus familiares andam
também com um celular, saiba que vocês podem estar enviando sua
localização, sendo monitorados 24 horas apenas por deixar o celular
ligado, através das antenas que emitem o sinal para esses aparelhos. Isso
inclui qualquer aparelho eletrônico que tenha sincronização com a
internet, ou com qualquer empresa de dados, como GPS, ondas de rádios,
televisão e outros meios de recepção de conteúdo.
Além de tudo isso, temos a webcam, ou você acha que você só abre
sua webcam e o microfone de seu computador para quem você quer?
Acha mesmo que os serviços de inteligência não possuem a capacidade de
abrir seus microfones e webcams de forma remota e observar o que você
está fazendo, apenas por você manter seu computador ligado e conectado
a internet?
Digo o mesmo para os celulares, smartphones, do mesmo modo
que ligamos para um número e falamos com diversas pessoas em
qualquer lugar do planeta, eles podem abrir o microfone de seu celular a
qualquer hora do dia sem o seu consentimento, ouvir todas as suas
conversas, prever o que você fará, indo mais longe, controlando assim
seus passos e ações, você é apenas um fantoche do sistema.
A maioria das pessoas sempre acabam contando suas tarefas
diárias, sendo para familiares, amigos ou outras pessoas, sendo assim,
você terá todos os seus segredos ouvidos pelo seu celular.
Realmente estamos em um mundo totalmente vigiado, onde a
informação e o conhecimento sobre as pessoas, passaram a ser realmente
prioridades, talvez pelo excesso de pessoas que habitam o nosso planeta,
ou talvez para mostrar quem estejam no poder, caso observem alguma
ameaça, basta eliminar o individuo desinformado.
É claro, você está imaginando, tudo isso ocorre e a maioria das
pessoas não percebem, não notam nada. As pessoas não conseguem ver
nem encher absolutamente nada. A verdade é que muitas pessoas já
perceberam que são vigiadas e monitoras o tempo todo, outras fazem até
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mesmo parte deste sistema de controle da população, mas devem manter
seu disfarce, quem nos monitora, também anda entre nós.
O interessante, o realmente interessante disso, é que tudo é feito
na cara de todo mundo, fingimos não saber, fingimos que somos
realmente livres, mas quando assistimos aos programas populares e
vemos e damos palpites do quão ridículo e forçado são as reações
humanas, dentro de programas manipuladores como aqueles reality
shows, devemos também analisar como os controladores da população
devem pensar quando nos vigiam, quando estão vendo nossas atitudes
diárias, nossas conversas e tudo que falamos nesta nova corrida por
informação.
O segredo mais bem guardado seja de assassinos, ladrões, facções,
planos, eles sabem de tudo, não ache que você está escondido, e que
somente Deus sabe o que você está fazendo, somente Deus está em todo
lugar, saiba que todos nós somos vigiados 24 horas por dia, mas acredite,
não é por um Deus superior, é por gente como a gente.
A corrida pelo papel moeda que eles chamam de dinheiro, a corrida
pelo ouro, a corrida pelo poder, a escravização da população, através do
trabalho forçado, através de situações humilhantes e degradantes, como
exploração sexual, exploração de trabalho, o que realmente esses
governantes do mundo querem, o que realmente as sociedades secretas
planejam? A resposta é realmente difícil de compreender, enquanto
mendigos morrem de frio nas ruas, alguns seres humanos querem
acumular todo o ouro do mundo, cobrar juros do papel moeda, fazendo
pessoas trabalharem como escravos, pra gastarem esse pouco de dinheiro
com comida e um local para não morrer de frio.
O Estado atual realmente serve apenas para acumular impostos e
depois dividir entre os senhores do mundo, com empresas de fachada
para oferecer serviços e produtos para o Estado por preços
superfaturados, esse Estado, com o dinheiro dos escravos trabalhadores,
compram serviços e produtos à valores exorbitantes de empresas préselecionadas, que falsamente passam por uma analise e uma falsa
Tudo é uma Farsa - A verdadeira história da sociedade moderna
Disponível em www.intrometendo.com

democracia de valores, para então, serem utilizadas para transferir o
dinheiro dos impostos para os senhores donos dessas empresas que irão
perpetuar o poder desses governantes corruptos que sempre estão à
frente do poder, seja local, seja do Estado ou da Nação.
As pessoas levam sua vida, levantando cedo pela manhã, indo para
o trabalho, não tendo tempo para pensar em outra forma para ganhar o
dinheiro para comprar comida e ter sua moradia, enquanto espertos
governantes e donos de corporações, acordam tarde e decidem nas
madrugadas em suas confrarias e organizações secretas o destino desses
pobres trabalhadores, que tendem a ter uma vida pior do que na época da
escravidão.
As leis criadas pelos governantes que teoricamente iriam
regulamentar e dar uma justiça social, servem apenas para a proteção
dessas corporações e para a manutenção deste Estado e das mesmas
pessoas no poder, a democracia não é real, a democracia não é real,
repito, a democracia não é real.
Porque afirmo que a democracia não é real, porque não existe
realmente a possibilidade de um cidadão sem apoio se candidatar, as
regras para a criação de partidos existem, mas não há possibilidade de
serem cumpridas sem o apoio do próprio Estado, apenas as grandes
corporações, detentoras do papel moeda e do ouro podem efetivamente
criarem um partido, mas mesmo após a criação deste partido, não existirá
como uma pessoa desconhecida ganhar o poder.
A mídia é uma corporação que pactua com o governo e com
grandes corporações que as financiam, através da publicidade, pagam
valores exorbitantes para exibirem propagandas e logotipos que financiam
toda essa manutenção do poder, das mesmas pessoas, dos mesmos
partidos, com uma falsa bandeira de liberdade, a democracia não é a
liberdade.
Argumentos falaciosos tentam ainda defender o indefensável,
argumentando que existe uma evolução no mundo em relação a
liberdade, essa liberdade financiada com projetos militares como o GPS
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que estão presentes em veículos, celulares e diversos dispositivos para
vigiar 24 horas o cidadão, o coitado ainda compra esses aparelhos,
servindo apenas para que corporações e Governo utilizem tais verbas para
vigiar essa própria população que os financiou.
Todos os dias o cidadão liga a sua televisão ou o seu computador ou
o seu smartphone e lê as últimas notícias, mas quem é que está por trás
das últimas noticias, será que são noticias realmente verdadeiras e reais
ou são noticias escolhidas de forma personalizada para cada pessoa,
temos as redes sociais onde seu circulo social está completamente
inserido na sua vida online, ao entrar em uma rede social, você é capaz de
conversar com qualquer pessoa que esteja em seu circulo social, essas
empresas donas dessas redes, podem simplesmente conhecer um cidadão
de qualquer País muito melhor do que seu próprio Governo, e melhor até
que os amigos desse cidadão. Os sites de buscas na internet, podem
simplesmente guardar um histórico de todas as buscas realizadas por um
determinado cidadão, através de cookie e web beacons, tudo é
monitorado e o cidadão está inserido em todo esse contexto de vigilância
sem ao menos saber de absolutamente nada.
Em nosso mundo atual, tudo é vigiado, sendo um grande perigo até
mesmo ter novas ideias, porque elas podem ser roubadas ou copiadas,
antes mesmo de você expressar uma opinião, essa opinião pode ser
distorcida para o seu bem ou para seu mal, tudo pode ser criado ou
modificado para lhe beneficiar ou lhe prejudicar, dependendo
simplesmente se você faz parte ou não do sistema, se você compactua
com a cartilha dos senhores que controlam esse mundo, você será
totalmente beneficiado, caso contrário, será visto como um paria social,
como um nada.
Desta forma, foi criada uma sociedade da mentira, do embuste, da
enganação, onde heróis e vencedores, nunca venceram nada, pessoas
famosas, não possuem nenhuma fama, e aqueles que deveriam
verdadeiramente estar em posições importantes, estão completamente
descartados e desacreditados.
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Além disso, observamos ao longo dos anos que até mesmo as
instituições de ensino, como escolas, faculdades e universidade que eram
para ser locais que a verdade estaria presente, ela não está, vemos que os
trabalhos acadêmicos simplesmente são construídos com base em outros
já existentes, somente os chamados Pós Doutores, podem emitir opiniões
acerca de algo novo, os graduandos, mestrandos e doutores, podem
apenas citar as ideias já aceitas.
Temos ainda instituições de ensino voltadas para os dominadores
que ficam no primeiro mundo e as instituições dos dominados, que estão
presentes no terceiro mundo, aqueles que são merecedores do
verdadeiro saber de dominante, irão se formar no primeiro mundo,
enquanto aqueles que irão permanecer como escravos do sistema, ficam
no terceiro mundo para serem ensinados a serem dominados.
Notamos que as pessoas que fazem parte dos governos, sejam elas
pertencentes ao primeiro escalão, não estudam nas faculdades e
universidades do terceiro mundo, preferem estudar em países de primeiro
mundo, como se o conhecimento correto não estivesse presente em
determinados países do nosso mundo, será mesmo que um conhecimento
acima ou secreto estaria esperando por esses dominadores do sistema
nos países do primeiro mundo ou isso seria também mais uma farsa para
engana-los?
A verdade é que conclusões disso tudo ainda não temos, mas
estaremos pesquisando a fundo esse assunto, porque o mundo não pode
ser simplesmente um local onde o conhecimento é dividido por cerca de
arame farpado entre os países do globo terrestre. Então se eu estou na
América Latina eu não seria merecedor de um conhecimento avançado, já
se eu estiver na Europa ou na América do Norte eu terei o direito de
adquirir o conhecimento perfeito, isso não seria mais uma mentira ou uma
verdade inconveniente?
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A liberdade é uma mentira
A coisa que mais ouvimos falar atualmente é na liberdade, que
somos livres, vemos que as pessoas possuem o medo de serem presas,
porque ficarão sem a tão sonhada e desejada liberdade, mas o que
percebo é que não existe essa liberdade tão desejada para ninguém.
A nossa liberdade, seja para fazer escolhas, seja para pensar, seja
para viver, está extremamente limitada, controlada. O mundo é apenas
uma prisão em vários níveis, onde os presos estão a nível 1, os que podem
andar pelas ruas, nível 2, porque se as pessoas estão livres, porque são
cobradas o tempo inteiro a seguirem as regras, senão irão para o nível 1
de liberdade ou prisão.

Nível 1

Presidiários Cela

Carcereiros

Regras do presídio

Nível 2

Pessoas

Policiais

Leis

Casa

Um cidadão preso em um presidio tem seus guardas carcerários o
vigiando, um cidadão livre em uma cidade, tem os policiais, em geral, sua
residência é a cela, e a cidade o presidio, a diferença é que, o custo de um
presidiário é pago pelo Estado, e o cidadão na cidade, paga pela cela nas
cidades que é a sua residência.
Temos os mesmos tipos de controle nas cidades, e nos presídios, se
o cidadão fizer algo errado no presidio, ele irá pra solitária, se o cidadão
fizer algo errado na cidade, ele vai para o presidio. Não existe a liberdade,
nem física, nem de pensamento.
As escolas, a televisão, os livros e as igrejas fazem o papel de
ensinar as regras que o cidadão tem de seguir, os legisladores, criam as
regras para os cidadãos que pensam ser livres, mais são presos e escravos.
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Em geral, dizem que somos livres para podermos ser o que
quisermos, mais a verdade não é essa, não podemos ser nada o que
queremos ser, apenas podemos ser o que eles deixarem que a gente seja.
Existe um grande controle, seja nas profissões, seja no nível de
poder hierárquico, o cidadão comum, pode até tentar se diferenciar dos
demais, se quiser mais espaço, quiser fama e poder, mais ele ficará
sempre limitado, seja pela policia, uma força real, seja por forças ocultas,
que estão misturadas, entre empresas e o governo.
O governo, as empresas, e a sociedade moderna, tem orgulho de
dizer que é livre, que as pessoas se tornaram livres, que todos são iguais,
que a vida é protegida, seja de quem for, até dos inimigos dos ideais de
liberdade e igualdade.
Em toda a história da humanidade, nunca houve liberdade, sempre
um grupo, tentou controlar o outro, sempre uma pessoa, tentou controlar
um grupo, dentro dos grupos, sempre tem um líder e esse líder controla a
todos, desta ideia, já foi à ideia de liberdade.
As pessoas sempre buscaram estar por cima, estar no grupo
dominador, nunca querem ser dominadas, sempre querem ser fortes,
estar no poder, mais no mundo atual, todos estão dentro do controle, até
mesmo os presidentes, até mesmo as pessoas do alto escalão do governo,
empresas, bancos e etc.
Existem grupos secretos que possuem pensamentos complexos de
que o que leva o ser humano a Deus é a sua moralidade, sua moralidade
se faz com boas ações e que os maus serão punidos e os bons serão
beneficiados e agraciados. Só que esse grupo, coloca como maus, as
pessoas que não compartilham de suas ideias, simplesmente pelo fato de
não gostarem de participarem de grupos, de não gostarem de controle. O
controle para eles vai diretamente contra a própria ideia que eles
defendem de liberdade e igualdade de todos.
Em qualquer grupo, existem lideres, e onde existem lideres, não
existe liberdade, em qualquer partido, temos ideias e pensamentos, e se
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um membro do partido não concordar com apenas um único pensamento,
fatalmente esse partido já não é verdadeiro e passa a ser uma fraude,
portanto, não temos grupos reais e verdadeiros, temos fraudes em
grupos.
A liberdade, portanto se torna uma mentira, quando não temos
uma lógica verdadeira em relações entre as pessoas, grupos e toda a
sociedade, podemos incluir toda a humanidade neste momento, porque
em toda lógica existe uma mentira e essa mentira quebra a verdade
lógica, podemos então estar inseridos em uma sociedade imaginária, onde
os valores falsos se tornaram reais e os valores naturais se tornaram
falsos.
O pior de tudo isso, é que vemos as pessoas em níveis hierárquicos
supostamente acima de um cidadão comum, se achar superior em
conhecimento, em saber, mais muitas vezes notamos erros absurdos
dessas pessoas que se julgam no controle, seja de uma cidade, seja de um
Estado e até mesmo de um País.
Como alguém com intelecto inferior pode simplesmente controlar
coisas e pessoas com intelecto superior, essa pergunta eu todo dia me
faço, mas nunca encontrei uma resposta, seria a mesma coisa que um
burro comandar o seu dono.
Em uma sociedade que com um simples pulso eletromagnético,
uma cidade inteira, pode ser completamente desligada, ficando
completamente sem energia, sendo que todo contexto social seria
comprometido por esse “PEM”, vemos cidadãos se achando no controle
das coisas, sendo que nossas cidades são meros castelos de cartas, que
um simples peteleco ou sopro, poderá derruba-las.
Somos comandados por mentiras, pessoas que sequer sabem o que
falam, nem conhecem a fundo nossos sistemas, sejam eles elétricos,
sejam eles computacionais, sejam eles de todos os níveis críticos, vemos
apenas amadores no comando de todas as coisas, será que podemos
realmente confiar que estamos nas mãos das pessoas certas, será que os
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governantes sabem realmente o que fazer caso ocorra um problema, se
eles forem testados, eles irão se sair bem ou entregar o barco afundado.
A resposta para tudo isso é bem nítida, nenhum cidadão atualmente
que se julga no comando, está realmente no comando de absolutamente
nada, porque ele não detém o conhecimento necessário das estruturas
fundamentais, sejam elas de uma cidade, de um Estado ou até mesmo dos
sistemas complexos presentes em um País inteiro ou determinada região
do Planeta.
Caso surjam verdadeiros problemas, sejam simplesmente
problemas como muita chuva, falta de água, falta de energia, ou um Pulso
eletromagnético causado por alguma falha, poderá ocasionar uma ruptura
e um colapso social completo em nossa sociedade atual.
Diante de todos esses fatos, como poderemos confiar em qualquer
coisa, em qualquer instituição, em qualquer pessoa para que ela pense e
consiga efetivamente corrigir os problemas que eventualmente possam
aparecer ao longo dos anos, sendo que nenhum cidadão sabe realmente
como funciona tudo e não possui uma visão holística do sistema
completamente vigente.
Por isso que afirmamos, tudo é uma grande farsa, não temos
qualquer controle sobre absolutamente nada, o controle é falsamente
apresentado como uma falsa solução para os problemas, mas nada é
controlado efetivamente, somos apenas enganados que estamos sob
controle, a verdade é que absolutamente nada possui um controle efetivo.
Todas as coisas neste mundo possuem um valor e um preço, seja
um lápis, uma bala, uma casa, um carro, querem colocar valores até
mesmo nas pessoas, será que esse dinheiro que compra tudo e todos não
seria o método realmente mais eficaz de controle da sociedade e não as
câmeras de vigilância, nem mesmo as leis, mas sim o dinheiro, esse sim é
o método mais eficaz de controle social.
O dinheiro cria verdadeiras prisões sociais, onde o cidadão que não
possui nenhum dinheiro está completamente preso em determinada
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região do planeta Terra, estando privado de adquirir diversos
conhecimentos, a liberdade está completamente cerceada em todos os
níveis devido ao controle do dinheiro.
Temos o controle feito pelo dinheiro, feito por câmeras de
segurança em praticamente todos os locais de uma cidade, temos os
guardas, temos as forças militares, temos os Governos, temos os poderes
que controlam, temos as leis, temos uma serie de outras coisas de
controle, controle e controle e onde está a verdadeira liberdade que tanto
fazem propaganda.
A liberdade sempre foi uma verdade apenas nos papeis e escritos,
mas na vida real e na pratica ela simplesmente nunca existiu, temos
apenas uma falsa liberdade de escolha, onde todas as opções já estão
escolhidas para nós.

A mentira do ensino e do saber
A verdade é que nunca ouve ensino algum, porque a humanidade
não chegou a verdade absoluta sobre nenhum assunto, nossos estudos
mais avançados em todas as áreas da ciência, nunca chegaram a uma
conclusão definitiva sobre absolutamente nada, então eu fico indagando,
como então existem respostas certas, se a própria ciência, não chegou a
conclusão da verdade sobre nenhum aspecto?
Partindo da premissa que não chegamos a verdade absoluta sobre
nada, como então existem respostas corretas ou certas sobre
determinado assunto? Essas respostas também estariam baseadas em
mentiras e verdades aceitas socialmente, mas que não passam de
mentiras bonitinhas para refinar a total ignorância de toda a ciência e da
humanidade inteira.
Essa verdade é realmente difícil de engolir, porque ninguém quer
ser considerado ignorante ou sem conhecimento, mas a verdade é que
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nenhum ser humano sabe absolutamente nada, nossas observações
empíricas e experiências, acabaram nos ensinando bastante, mas não
sabemos verdadeiramente se essas experiências adquiridas ao longo dos
tempos são realmente as melhores opções para realizar uma determinada
função ou tarefa que vamos realizar no dia a dia.
Eu sempre desconfiei do ensino, desde criança somos ensinados
pela televisão, pelas escolas, pela internet, pelos livros, pelas apostilas, até
mesmo pelos professores, mas baseados em qual métrica e em qual
verdade, esse conhecimento está sendo passado, se não existe nenhuma
verdade.
Vamos pensar, que essas verdades são baseadas para nos ensinar
algo verdadeiro, mas se nada sabemos ou temos certeza, como teremos
certeza ao ensinar algo ou a repassar um conhecimento que nós
adquirimos, mas não acreditamos nele, e sabemos por experiência própria
que essa coisa realmente não funcionam na prática.
Estamos ensinando as crianças e aos adultos, mentiras, estamos
enganando toda uma geração com falácias e mentiras embutidas em
historias falsas que são facilmente tragadas por incautos sem qualquer
conhecimento e desconfiança. Usar da ingenuidade de alguns para ensinar
uma mentira, é algo terrível que deveria realmente ser abolido, devemos
apenas ensinar a verdade, mas que verdade é essa? Aquela que nunca
conseguimos encontrar.
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Considerações Finais
O objetivo deste texto, foi simplesmente abrir a mente das pessoas
que sempre acreditam em qualquer besteira escrita por aí, seja ela na
internet, seja ela em livros, revistas, periódicos e outros locais ditos sérios,
não existe nenhuma verdade, estejam cientes disso, não descobrimos a
verdade sobre nada, não sabemos de nada, portanto não acreditem em
nada, o que sabemos é apenas meias verdades, o que sabemos é apenas
verdades convenientes ao sistema, algo para condicionar e enganar você
para ficar dentro de uma bolha de ignorância e estupidez.
Tento trazer algum tipo de conhecimento, alguma forma de
resistência da humanidade contra as falsidades e mentiras contadas até os
dias atuais, que diversas pessoas insistem em acreditar e que as vezes me
deixam indignado com tamanha estupidez.
“Todo problema percorre até seu reconhecimento três etapas:
na primeira, ele é ridicularizado; na segunda, combatido; na
terceira, ele é considerado óbvio.” Arthur Schopenhauer (1788-1860)
Filósofo alemão.
Evidente que este texto receberá critica de muitas pessoas, eu
adoro criticas, porque através delas que posso melhorar a minha forma de
me expressar e de escrever, quero realmente ouvir outras ideias, sejam
elas de diferentes pessoas e pensamentos distintos, estou assim, agindo
diferente do nosso ensino atual que não aceita nenhum tipo de critica
nem aceita ser questionado, sendo este uma ditadura do saber.
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