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Planeta Terra 

Problemas e Soluções 

 

Apresentação - A gestão do planeta Terra. 

 

Nosso planeta corresponde ao universo material gerado por 

nossos sentidos. Como a matéria é uma forma transitória 

de energia, ele fatalmente deixará de existir, voltando a ser 

energia, mas precisamos preservar suas condições de 

habitabilidade.  

 

O corpo humano é configurado de acordo com as condições 

físicas determinadas pelo planeta. Deve ser entendido como 

um substrato que recebe registos. Vamos chamar esses 

registros de "consciência", em vez de "alma" ou "espírito", 

como usualmente a energia vital é chamada.  

 

O organismo humano tem aprimorado suas condições como 

receptor energético. Este melhoramento permite que 

receba “consciências" com maior capacidade energética, 

viabilizando o desenvolvimento intelectual antecipado, em 

comparação com o que era antigamente. 

 

O planeta Terra é um substrato físico em que foram 

desenvolvidos corpos humanos e precisa ser administrado, 

mas nós ainda não sabemos como fazer isso. A verdade é 

que até hoje não encontramos uma maneira satisfatória de 

tratar coletividades humanas. As diferenças individuais são 

uma das características mais interessantes da humanidade, 

mas um obstáculo para alcançar práticas administrativas 

que satisfaçam a todos; e nossa inteligência, quando 

utilizada com valores materialistas, gera injustiça social. 

 

O desenvolvimento da eletrônica tem aprimorado nosso 

nível de informação, algo essencial para obter boas 



decisões administrativas, mas não resolveu a questão de 

quem toma a decisão. As decisões administrativas podem 

ser autoritárias ou democráticas. Quando autoritárias, 

mesmo sendo tecnocráticas, geram reações que impedem a 

sua utilização. Decisões democráticas, tomadas pela 

maioria, são medíocres, por ignorarem as opções de melhor 

qualidade, porque estas são minoritárias. 

 

Precisamos, no entanto, encontrar uma solução que 

permita a tomada de decisões visando preservar a 

habitabilidade do nosso planeta. 

  



01 - A Teoria da Harmonia Energética 

 

A energia é essencialmente harmônica e formas de energia 

organizada, como é o caso da matéria, que é uma 

organização harmônica de energia, tendem a voltar a ser 

energia, caso sofram perturbações de sua harmonia. Assim, 

as ações de poluição, por exemplo, desencadeiam 

processos destrutivos da matéria. 

 

Em nosso corpo as ações perturbadoras da harmonia, 

desencadeiam reações, agravadas por novas intervenções 

perturbadoras. 

 

Na sociedade humana, as decisões desarmônicas, tais 

como, a concentração de recursos financeiros em certas 

pessoas, é contrária à harmonia social, que é um aspecto 

de harmonia energética. 

 

A Teoria da Harmonia Energética permite a compreensão 

das individualidades harmônicas, como é o caso de 

conjuntos organizados de princípios harmônicos individuais, 

orientados para pintura, arquitetura, artesanato, invenções 

úteis, música, ensino, verso, prosa, fotografias, e muitas 

outras formas de ações que encantam nossos sentidos e 

melhoram a qualidade de vida. Aqueles que agem de 

acordo com a harmonia energética irão preservar a 

individualidade, quando ficarem sem substrato físico. 

 

Corruptos, corruptores, maus administradores, criminosos, 

assassinos, mistificadores, ladrões, demagogos, e muitos 

outros parasitas que atacam a harmonia social, 

simplesmente desaparecem com desencarnação, porque 

eles estavam em desacordo com a harmonia energética. 

 



Esta teoria simples e despretensiosa nos permite entender 

quem somos e o que seremos. 

  



02 Terra: capacidade esgotada 

 

A capacidade esgotada é a realidade do planeta Terra e, no 

entanto, de forma imprudente, bebês continuam a nascer 

sem planejamento adequado. A superlotação do planeta 

está se tornando insuportável. 

 

A superlotação cria desequilíbrios climáticos incompatíveis 

com a vida no planeta. Terremotos, tsunamis, ciclones, 

avalanches, distúrbios térmicos, inundações e outros 

eventos similares, sempre existiram, mas não com a 

frequência e intensidade que estão ocorrendo. 

 

Não é o fato de que temos tanta gente habitando o planeta, 

mas o que determina isso, em termos de agressão à 

natureza. Para alimentar essa população, precisamos 

plantar extensivamente e criar cada vez mais animais para 

servir como alimento. O ataque à crosta da Terra por 

plantação extensiva gera desmatamento. Criação de 

animais para abate perturba as condições de vida normais 

de seres vivos no planeta, regidas pela seleção natural. 

 

Para criar emprego para esta superpopulação humana é 

necessário produzir coisas desnecessárias, com matérias-

primas extraídas da crosta terrestre com agressão ao meio 

ambiente. Para produzir esses itens desnecessários, 

precisamos de energia, obtida por processos e 

procedimentos que perturbam o equilíbrio ecológico do 

planeta. 

 

Para acomodar esta população, precisamos construir 

edifícios, atacando a crosta terrestre para obter materiais, e 

precisamos expandir e gerar cidades altamente poluídas e 

poluidoras. Para abastecer essa população concentrada é 

necessário abrir estradas e usar transportes poluentes. 



03 Condições dignas de vida 

 

Os países em que a população vive em prisão domiciliar e 

os criminosos em liberdade aparentemente condicional 

precisam ser completamente reestruturados. 

 

Não é aceitável que o governo gaste o dinheiro arrecadado, 

na construção de obras monumentais elitistas, quando a 

maioria da população vive em condições precárias e 

subumanas. 

 

É inaceitável que as pessoas morram sem assistência 

médica, devido à falta de recursos, criminosamente 

transferidos para a indústria farmacêutica para que tenha 

lucros mais elevados. 

 

Não é aceitável o mercantilismo das funções públicas, 

usadas por políticos na busca de apoio eleitoral. 

 

Mortes nas estradas e no trânsito são causadas por 

corrupção governamental generalizada, desviando recursos 

de empreiteiros para comprar votos. 

 

Não é aceitável baixos níveis educacionais, comprometendo 

o desenvolvimento pessoal e a qualidade de vida de 

gerações. 

 

Caso as pessoas fossem pagas de acordo com o que 

produzem, os salários poderiam ser significativamente 

aumentados, à custa do que é pago para inúteis 

privilegiados. 

  



04 Remuneração social 

 

Ao nascer, a pessoa deve ter garantidas as condições 

mínimas para ter uma vida digna até a idade adulta. Na 

vida animal é o modo como as coisas acontecem. O 

nascimento de alguém precisa ser um ato responsável, e 

essa responsabilidade assumida pelos geradores ou pela 

comunidade em que vivem. 

 

O ser humano é o único ser vivo que entende o emprego 

como algo natural e desejável. O adulto deve ser capaz de 

escolher o seu modo de vida e, de fato, com muito pouco 

trabalho poderá ter condições decentes de vida. 

 

Os valores foram deturpados durante o progresso da 

humanidade, a tal ponto que as relações naturais foram 

perdidas, substituídas pelo consumismo de bens materiais. 

 

Os jovens são altamente prejudicados pela 

irresponsabilidade de seus antecessores e estão buscando 

alternativas que vão encontrar, de fato. 

  



05 Dinheiro eletrônico e tributo único 

 

Não há justificativa aceitável para se continuar usando o 

dinheiro de papel, que estimula a corrupção, roubo e tráfico 

de drogas. 

 

O dinheiro eletrônico já está sendo usado em praticamente 

todas as operações normais. As moedas continuarão a 

existir para transações de pequeno valor. 

 

O dinheiro eletrônico permite a identificação de transações 

financeiras, e prevenção da corrupção monetária. Os 

assaltos a bancos totalmente cessarão, já que não haverá 

nada para roubar. Ele também permite o controle total dos 

valores pagos com dinheiro público. 

 

O dinheiro eletrônico permite a adoção do imposto único, 

que incide sobre todas as transações financeiras, com a 

extinção de outros impostos incidentes sobre o valor 

agregado. A extinção do imposto sobre valor agregado 

reduz significativamente os custos dos produtos e a 

burocracia. 

. 

O imposto único facilita a distribuição justa dos valores 

arrecadados, evitando a centralização excessiva dos 

recursos. 

  



06 Recomendações para uma sociedade harmoniosa. 

 

* A democracia é essencial para se ter liberdade e isso gera 

desigualdade. 

 

* Quem tem investido em si deve ter um retorno 

correspondente. 

 

* Todos devem ter condições dignas de vida. 

 

* A liberdade de iniciativa requer condições para ser 

viabilizada. 

 

* O direito de propriedade não significa uso da propriedade 

para fins de exploração do trabalho. 

 

* O lucro é essencial para garantir o desenvolvimento 

sustentável. 

 

* Todos deveriam ter o direito de se manifestarem sobre as 

decisões que os atingem. 

 

* Os representantes eleitos precisam da aprovação dos 

representados. 

 

* Todas as transações financeiras devem ser controladas 

eletronicamente e visíveis. 

 

* Não deve haver nenhuma lei que não posa ser 

questionada e bens adquiridos ilegalmente serão 

confiscados. 

  



07 O Bem e o Mal 

 

Qualquer pessoa sensata se considera capaz de distinguir o 

bem e o mal. Podemos realmente distinguir o bem e o mal? 

 

Quando uma pessoa mata outra, sem motivo aparente, ou 

razão inaceitável em julgamento social, parece claro que 

ela agiu mal. Mas se essa mesma pessoa mata milhares de 

"inimigos" será consagrada e homenageada por relevantes 

serviços prestados ao país. 

 

Quando um homem pobre rouba para sobreviver, ele fez 

algo errado. Quando, porém, o condutor da política 

econômica de um país alcança excelentes resultados, 

produzindo pobreza em outros países, ele é muito elogiado. 

 

Em geral, os grupos humanos definem regras para o bem e 

o mal, essas regras são decorrentes da forma de ser, de 

pensar e de agir desse grupo, ou seja, a partir de sua 

cultura, do ponto de vista da antropologia. 

 

Assim, quando um esquimó mata seu pai idoso, com a 

justificativa de que ele não deve ficar muito enfraquecido, 

pois prejudicaria a vida eterna, ele fez bem, de acordo com 

o pensamento dessas pessoas, que, por razões de 

sobrevivência, não pode manter- pessoas improdutivas. 

 

Quando a família autoriza para ser desconectado do 

aparelho que o mantém vivo um ente querido que está 

sofrendo, sem qualquer perspectiva de recuperação, isso 

pode ser aceito como um ato de caridade e justificável, mas 

vai ser condenada por motivos religiosos. 

 

Parece claro que temos de aceitar que o bem e o mal são 

conceitos relativos, ao invés de absolutos. E são relativos, 



pois dependem de ponto de vista, isto é, a vista, a partir de 

um ponto. 

  



08 Julgamento e punição. 

 

A dificuldade de definir o que é objetivamente bem ou mal 

não impede que uma organização social estabeleça suas 

regras de comportamento social. O que é necessário é 

manter em mente que estas regras são definidas por 

pessoas, como resultado dos condicionamentos sociais que 

são temporários, porque o que é condenado hoje pode ser 

aceito amanhã, e assim também o oposto. Estas regras 

podem ser contestadas e questionadas. 

 

Estar ciente da relatividade do bem e do mal é muito útil 

para nós, para evitar assumirmos o papel de juízes, 

ansiosos para aplicar punições. Mesmo porque a punição 

pode ser o caminho mais fácil para alguém não ser 

realmente punido. É muito comum as pessoas que agiram 

para prejudicar os outros quando socialmente punidas, se 

sentirem liberadas do fardo da culpa, porque completaram 

as suas penas. Não é por qualquer outra razão que está a 

evoluir a concepção de punir alguém, forçando a fazer algo 

para corrigir os danos sociais causados, pois não basta 

aplicar uma pena temporal e improdutiva que além de não 

resgatar o mal, pelo contrário, é ainda mais onerosa. 

  



09 A origem do mal. 

 

Vamos tentar ir para a fonte do mal. Imagine um feto no 

processo de gravidez. Por definição consideramos os 

recém-nascidos inocentes. Se todos nós nascemos 

inocentes, por que alguns se tornam criminosos? 

 

Alguém poderia pensar que é um mau caráter, mas se 

assim for, o inocente teria nascido para ser criminoso e, de 

fato, não teria a responsabilidade, porque não teve 

oportunidade de escolha. 

 

Podemos não aceitar este determinismo genético, mas 

vamos ter de atribuir a educação que recebeu o inocente, 

ou para o meio ambiente, a responsabilidade pelo fato de 

ter se tornado um criminoso. Novamente, é injusto culpar 

alguém pela educação recebida, ou para o ambiente em 

que vive. A possibilidade de coexistência dos dois fatores 

não dá nenhuma verdade para cada um, muito menos para 

o todo. 

 

Uma terceira alternativa é a hipótese do inocente ter vindo 

a este mundo marcado para ser o que na realidade ele se 

tornou, ou seja, um criminoso, por um determinismo 

estabelecido por ele mesmo como "consciência" que 

adoptou um corpo humano. Esta hipótese contradiz o fato 

de que apenas a energia harmônica é registrada na 

"consciência individualizada". 

 

Finalmente, podemos imaginar que a pessoa dentro de seu 

livre-arbítrio, decidiu tornar-se um criminoso. Seria uma 

pessoa má, apesar de geneticamente bem formada, e ter 

tido uma educação irrepreensível. Corroborando essa 

hipótese, há inúmeros casos de criminosos cujos irmãos 

são pessoas boas. Ou seja, tomar-se um criminoso é o 



livre-arbítrio. O cerne da questão é se o mal pode ser uma 

escolha livremente assumida por uma pessoa. 

 

Só neste caso poderíamos considerar alguém culpado por 

ter agido mal. Certamente, seria mais simples e mais 

conveniente, atribuir responsabilidade à vontade livre da 

pessoa, mas isso não existe e é fácil de provar, como 

também é fácil de identificar a causa do problema. 

  



10 Como poderia evitar o mal? 

 

Nossa estrutura social baseada na culpa e responsabilidade, 

não tem funcionado. Nunca vivemos com tanta violência. 

Praticamente todos nós somos prisioneiros de uma 

sociedade violenta e irresponsável, determinada pelo 

comportamento coletivo. 

 

Quando andamos nas ruas e identificamos problemas 

sociais, nossa reação é virar as costas, porque achamos 

que não nos diz respeito. Afinal de contas, pagamos 

impostos e defendemos que os governos devem assumir a 

responsabilidade por estes desajustados sociais. 

 

As pessoas empregadas em organizações convencionais são 

tratadas como crianças e não como adultos responsáveis. A 

ironia é que, mesmo assim, milhares de outras pessoas 

desejam receber este tratamento porque estão 

desempregadas. 

 

Nós mantemos em prisões milhares de outras pessoas que 

tenham cometido crimes relacionados com pequenos furtos, 

e somos tolerantes com as pessoas importantes que 

roubaram muito. A justiça é realmente cega, não vê as 

injustiças cometidas em seu nome. 

 

Nós mantemos muitos privilegiados que se distraem 

fazendo discursos e gerando leis inúteis, quando o que eles 

deveriam fazer é resolver os problemas sociais. Eles 

transformam o mandato em balcão de negócios. 

 

Aceitamos distorções salariais absurdas, pagando a 

privilegiados inúteis com recursos arrecadados através de 

impostos cobrados dos pobres, quando consomem produtos 

essenciais. 



 

Convivemos com a corrupção aceitando isso como 

inevitável. Para nós, é um facto consumado e nós 

respeitamos o agressor social como alguém que merece a 

nossa admiração por ser rico. 

 

Na verdade, somos muito injustos e nós pagamos por essa 

injustiça. Em um mundo baseado na injustiça é muito fácil 

para alguém assumir comportamento antissocial. O 

comportamento desse indivíduo não é um crime, ou 

responsabilidade atávica, mas uma consequência de uma 

estrutura social absurda. Num mundo socialmente justo; 

certamente a sua má conduta seria muito mais suportável 

pela sociedade. Nós mesmos é que criamos essa sociedade, 

ou seja, o meio a partir do qual surgem as aberrações 

sociais. 

 

A onda de violência que aflige e atormenta a nossa vida 

social é gerada por nós mesmos. Ninguém é tão 

discrepante de uma ordem social. São as distorções da 

estrutura social que geram o comportamento inaceitável. 

  



11 Intervenções no corpo humano 

 

Considerando-se o tempo de vida, como um sinal de que as 

intervenções no corpo humano estão sendo bem sucedidas, 

certamente a avaliação será positiva. Podemos até mesmo 

ignorar a motivação econômica óbvia de muitas dessas 

ações. Analisando, no entanto, a qualidade de vida dessa 

longevidade, certamente vamos identificar limitações que 

precisam ser superadas. Podemos identificar três tipos de 

intervenções fundamentais: 

 

A - Proteção do organismo - as medidas preventivas 

devem sua eficácia à investigação médica e farmacêutica, 

sendo a intervenção mais eficaz e bem sucedida. Estas 

medidas preventivas tornam-se mais importante e 

fundamental devido aos problemas enfrentados pela 

harmonia ambiental; 

 

B – Controle e das doenças – são medidas muito 

prejudicadas pelos interesses econômicos da indústria 

farmacêutica, a tal ponto que chegam a comprometer o 

desempenho de algumas especialidades médicas, por 

exemplo, neurologia, no que diz respeito ao combate aos 

sintomas com medicamentos, sem pesquisar e  corrigir as 

causas; 

 

C - procedimentos restauradores - é notável o sucesso 

desta intervenção, envolvendo o progresso associado da 

tecnologia com as atividades médicas, tanto no que diz 

respeito ao uso de técnicas cirúrgicas como também a 

implantação de recursos eletrônicos. 

 

O que mais tem prejudicado estas intervenções é a 

incompetência gerencial dos governos, crivada de 

corrupção e ações demagógicas. 



12 Indústria Farmacêutica 

 

A indústria farmacêutica teria teoricamente a missão dé 

melhorar as condições de vida do povo,mas  assumiu 

metas totalmente incompatíveis com esta finalidade. As 

pessoas são vistas como um mercado a ser conquistado e o 

aumento da expectativa de vida faz parte de uma 

estratégia para alavancar este mercado. 

 

Vamos olhar para alguns dos procedimentos adotados para 

aumentar a rentabilidade das empresas do setor: 

 

• Incentivar o misticismo religioso que se tem revelado um 

contribuinte valioso para evitar as investigações científicas 

que poderiam prevenir doenças que são altamente 

rentáveis; 

 

• Aumentar a ação sinérgica existente com a indústria de 

alimentos, com destaque para os resultados que estão 

sendo obtidos, em antecipação de doenças degenerativas; 

 

• Investir mais na divulgação de medicamentos para 

combater os sintomas de doenças crônicas, utilizando 

organizações de apoio que associam esses pacientes, 

estimulando o consumo de drogas altamente rentáveis; 

 

• Aumente a associação com instituições de pesquisa 

médica sem medir esforços nesta área, uma vez que gera 

retornos excelentes nas condições do mercado; 

 

• Incentive as compras feitas por organizações de saúde do 

governo, não tanto pela própria venda, mas para evitar que 

estes recursos sejam utilizados em programas de 

prevenção, restringindo o mercado consumidor; 

 



• Somente investir na publicidade de alimentos e 

medicamentos, nos veículos que não divulgam questões 

que afetam o mercado consumidor de drogas. 

  



13 Indústria alimentícia 

 

A indústria de alimentos tem agido de forma irresponsável 

com respeito à saúde dos seus utilizadores.Ter usado 

produtos químicos que poderiam ser evitados e fornecido 

produtos altamente nocivos, como exemplificado neste 

texto crítico: 

 

GasCola 

 

Não sabemos quando e como tudo começou, mas através 

de uma propaganda intensa e inteligente, foi relatado o 

lançamento de um novo combustível, o GasCola para 

substituir a gasolina tradicional. 

 

Revistas técnicas começam a publicar pesquisas que 

afirmavam que os aditivos usados por GasCola melhoram o 

desempenho do motor, reduzem o ruído, e produzem uma 

descarga de cheiro agradável. 

 

Com o apoio de uma campanha inteligente e intensa 

publicidade, o nome GasCola tornou-se muito popular e 

valioso. O novo produto substitui a gasolina tradicional, 

sendo mesmo muito mais caro. 

 

Como o uso de GasCola tornou-se quase universal, motores 

de automóveis apresentaram problemas que não tinham 

antes. Os problemas foram: redução de potência, o 

entupimento das tubulações, bomba de injeção com 

problemas, tremores descontrolados, etc. Apareceram 

aditivos que minimizaram os problemas, e a FarmaCar 

Indústria especializada na produção de produtos para 

corrigir os problemas apresentados pelos carros, foi criada. 

 



Alguns destes produtos, no entanto, causaram novos 

problemas, num círculo vicioso inacreditável, e tornou-se 

natural, a recomendação de exames periódicos para a 

identificação prematura de problemas, facilitando as ações 

corretivas, com eventual substituição de algum componente 

mais afetados. 

 

Carros mais caros, começaram a ser levados para o Spacar 

onde, através de um cuidado muito especial por algum 

tempo, são abastecidos com gasolina, até que os sintomas 

de transtorno fiquem melhores. O incrível dessa história é 

que, mesmo com os problemas apresentados pelo uso de 

GasCola, o retorno à gasolina não é recomendado, o que 

pode ser atribuído à situação criada pelo novo combustível. 

Uma lista de produtos, instalações e postos de trabalho que 

foram criados representam um grande poder econômico. 

 

Nota Importante 

Este texto, para publicação gratuita é pura ficção e não tem 

nada a ver com a realidade. Qualquer semelhança é mera 

coincidência. 


