
TUDO COMEÇÕU QUANDO  DISSE: 

-Vamos iniciar a horta? Estudar o espaço, ver as plantas, os insetos, espalhar umas 

sementes? 

Responderam: 

-Não, primeiro temos de nos unir, perceber o que nos une, aprender a ligação universal, 

perceber a importância da geometria sagrada. Depois podemos em união com Deus, 

preparar holisticamente o local e a nós. Depois de aprendermos a geometria e perceber 

melhor as ligações sagradas, já podemos cultivar. 

Perguntei: 

- Isso demora quanto tempo?  

-O tempo que for necessário.- Responderam 

Eu Disse: Então sem matemática, não há permacultura? Então e os analfabetos? E os 

pobres sem educação?  

Resposta. 

- Dai a importância destes grupos, podem nos procurar e nós teremos as respostas. 

 

E enviaram este documentário para eu ver com a mente aberta, imparcial e com olhar 

científico. 

http://www.veoh.com/watch/v211655826NC94xJz?h1=Nassim+Haramein+-

++Black+Whole+%282011%29&fb_source=message 

Foi o que fiz, mas há muito que nada quero da religião e da ciência só o suficiente para a 

reconhecer. As duas juntas, por favor, vê este vídeo!!! 

 

Devemos seguir Pitágoras? A permacultura só é real se for esotérica? 

Em nome do homem, devemos aceitar o quê? 
 

Se tudo está cá para nós, porquê a pressa de colher? 
Se uns querem deixar de ser humanos, devemos todos ir atrás, em nome da 

harmonia? 

 
Harmonia de quem? Com Quem? Para quê? Onde? 
 

OLHAR DE LEIGO 
PERMACULTURA E A PARTICULA DE DEUS 

Para este leigo a permacultura é um caminho para o equilíbrio natural entre seres. 
È uma resposta ao sistema civilizado, hierárquico, explorador, desequilibrado, energeticamente 
esgotante e principalmente não sustentável que se tem vivido até aos dias de hoje. 
È a resposta á dependência de estados e corporações, para podermo-nos libertar e viver. 
È dar a todos a oportunidade de criarem por si, viverem para si, e dar de si o que querem. 
È um mundo onde no futuro ninguém quer nada de ninguém, porque ninguém tem nada e ao mesmo 
tempo pode usufruir de tudo. Um Mundo onde tudo é para todos, e nada é de ninguém. 
Um mundo onde a Terra volta a ser o centro do nosso mundo, as arvores as nossas amigas, os animais os 
nossos vizinhos, onde a minha vida para a VIDA vale tanto como outra vida, onde eu enquanto for “vivo” 
na Terra, respeito o mundo á minha volta, defendo-me quando for atacado, e onde a morte como parte 
da vida, deve estar entregue á VIDA em si. 

http://www.veoh.com/watch/v211655826NC94xJz?h1=Nassim+Haramein+-++Black+Whole+%282011%29&fb_source=message
http://www.veoh.com/watch/v211655826NC94xJz?h1=Nassim+Haramein+-++Black+Whole+%282011%29&fb_source=message


 
Não é uma forma de chegar a Deus. 
Não preciso de conhecer as leis do Universo para viver. 
Não quero ter uma cultura permanente. 
Não quero que as diferenças me enalteçam ou inferiorizem. 
 
Não sou parte da imagem de Deus 
Não sou filho de Deus 
Não quero a educação de Deus 
Não quero ser agricultor ou mestre da permacultura 
Não quero cuidar da natureza 
Aceito a permacultura como meio de transição para um mundo selvagem enão como uma forma 
programada de sociedade. 
 
Quero liberdade popular, quero um mundo nómada, sem fronteiras físicas, sem elites, sem civilizações. 
Quero um olhar do mundo onde nada é útil, mas tudo é utilizável, onde não há recursos, mas onde 
recorremos ao que há. 
 
Quero ser eu, e que tu sejas tu. Não acredito ser possível com religião, nem numa sociedade comandada 
pela ciência. E TU? 
 
Sempre me preocupou a entrega do homem a “forças superiores”. Mais preocupante são os homens que 
seguem os “grandes homens”, oferecendo a Deus as suas ações, sentidos, sangue e alma. 
Ao longo dos tempos as sociedades humanas sempre foram guiadas por crenças de um melhor mundo e 
uma melhor raça. 
As consequências são conhecidas de todos, são história, ciência, ensino em nome de uma cultura, ordem, 
deveres e objetivos comuns, as sociedades aceitavelmente submissas.  
A superioridade dos homens de Deus, guerreando o melhor lugar para si, defendendo seu Deus, orando, 
desenhando, criando e descriminando por Deus, procurando fora de si a partícula que permite saber tudo, 
está bem representada no artigo (exemplo) abaixo. 
Que me leva a perguntar:  
Qual a verdadeira necessidade de criar sistemas sagrados para toda a sociedade humana?  
Quem quiser ser “salvo”, tem de seguir os valores universais, ou será abandonado?  
São os mais fracos que precisam do conhecimento do mais forte? Ou são os mais fortes que precisam da 
energia dos mais fracos? 
 
Numa conversa entre pessoas interessadas na permacultura, surgiu um confronto de filosofias. 
De um lado que a permacultura é uma coisa simples, que nos devolverá a independência, e que restaurará 
a ligação do homem com a Terra, trazendo liberdade. Uma criação que devolverá o equilíbrio natural entre 
os seres, independentemente da raça ou espécie. 
De outro lado, que a permacultura é mais que plantar, observar, que manter o equilíbrio na Terra. È sim, 
mais um momento na história em que o homem pode chegar-se mais perto de Deus, conhecer Deus e 
sonhar em ser Deus. E para isso a ciência é o novo caminho, a necessidade de mandalas, aspirais, cultos, 
preces e principalmente acreditar numa força superior que será a nossa salvação é primária na construção 
de sistemas de permacultura e se a reconhecermos conheceremos o paraíso se não sofreremos as 
consequências de não acreditar. 
Apresentam palavras novas, fractal, numerologia, partícula de Deus, energia cósmica como se fossem 
coisas novas. Existem centenas de doc. Com físicos, matemáticos, teólogos, sábios a repetir o que é dito á 
milhares de anos, mas com palavras que não compreendemos, e que foram decifradas pela ciencia. 
 
Isto preocupa-me principalmente porque mais uma vez a individualidade é apontada como uma falha e 
perigosa para o equilíbrio comum da sociedade humana com o universo.  



E que a hierarquia deve ser levada em conta com  o conhecimento de Deus, da simbologia sagrada, da 
moral e da capacidade de aprender (seguir).  
 
Primeiro foi a religião, depois a educação, depois a ciência, depois muitos anos de “confronto” entre igreja 
e ciência. Hoje a ciência e a religião são como irmãos e juntos tem a melhor solução. 
O que mais uma vez impede que o cidadão comum, a populaça, o povo seja dono do seu destino, cometa 
os seus erros e aprenda a viver na Terra por ele com todos.  
 A ciência-religiosa da permacultura não é nova, nem era desconhecida, apenas estava oculta, e muita 
continua a estar. 
 
Pitágoras é um dos pilares da ciência que une todas as crenças e toda a ciência da vida, homens de Deus, 
senhores do conhecimento universal, e detentores da verdade única e imutável, hoje apresentado como 
uma raiz do ideal da Permacultura (Cultura Permanente) Holística. 
 
Que cultura será essa?  
 
O artigo abaixo foi retirado do site: permacultured.com.au 

 Oração espantosa… do exercito Americano?!!! 

 

No filme “O homem que olha as cabras” é sobre uma unidade militar americana chamada “New Earth 

Army”, que utilizam poderes psíquicos para visões, controlo dos meios naturais e até paragens cardíacas. 

O filme abre com uma introdução intrigante “ Há mais verdade nisto do que aquilo em que acreditas” 

 

http://permacultured.com.au/
http://permacultured.com.au/wp-content/uploads/men_who_stare_at_goats_open.png
http://permacultured.com.au/wp-content/uploads/men_who_stare_at_goats_prayer.png


O que isto tem a ver com permacultura? Há uma sena no filme onde no nascer do sol, o líder do exército e o 

protagonista do filme fazem uma adoração ao Sol e recitam uma prece á Terra. 

È uma prece fantástica, que fala sobre o que sinto pela terra tão bem, que vou partilhar com vocês: 

Mãe terra, és o suporte da minha vida 

Como soldado, tenho de beber das tuas águas azuis 

Viver no meio do teu barro vermelho e comer a tua verde pele 

Ajuda-me a equilibra-me  

Como equilibras a Terra, o mar e o ambiente espacial 

Ajuda-me a abrir o meu coração 

Sabendo que o universo me irá alimentar. 

Rezo para que as minhas botas beijem sempre a tua cara 

E que os meus passos sigam as tuas batidas 

Leva o meu corpo pelo espaço e tempo. 

És a minha ligação ao universo e todo o que vem depois 

Eu sou teu, e tu és minha. 

Saludo-te… saludo-te. 

Penso que muitos permacultures tem preces semelhantes, todas as manhas? 

Interessado? http://permacultured.com.au/2010/04/amazing-prayer-of-us-army/#ixzz20d2zxt1S 

 

O Dr. Paul Carton, foi um “grande homem” na defesa da pureza, da religião, do 
natural, e da necessidade de hierarquizar o mundo. Grande defensor das leis de 

Pitágoras. 
Conhecedor dos textos antigos e das verdades ocultas. 

Muito do que diz, é atraente. Mas isso, tem sido a imagem das elites desde os tempos 
imemoriais.  
 

(alguma semelhança com a realidade holística da permacultura é da responsabilidade dos sábios) 
VIDA PERFEITA 
Dr. Paul Carton 
Comentários sobre os Versos de Ouro dos Pitagóricos. 
Tradução de Fernando Sá; centro Fraternista de Alcobaça, 1927 
 
A verdade é uma só, imutável, eterna, porque é de ordem divina. 
Está inscrita por toda a parte no universo, na natureza e nos seres. Mas, necessário nos é descobri-la, 
porquanto se oculta a fim de que o esforço de progresso que exige essa descoberta seja recompensado com 
a felicidade de saber e de esperar. 
Como é universal domina todos os tempos e todos os mundos. È, pois a mesma para todas as épocas e para 
todos os homens.  

http://permacultured.com.au/2010/04/amazing-prayer-of-us-army/#ixzz20d2zxt1S


È essa a razão por que, desde a mais alta antiguidade, sem mesmo terem á sua disposição as riquezas 
científicas de hoje, os grandes sábios, haviam chegado já anunciar as leis da criação, a determinar a origem 
e o fim do homem e os atributos da divindade, a estabelecer as leis de causalidade, de evolução, de 
finalidade, e a deduzir delas, enfim, os mais seguros preceitos da vida sã e virtuosa. 
 
Um dos sábios foi Pitágoras, que uniu numa mesma tendência os dados, frequentemente hostis, do 
conhecimento (gnoses) e da fé, da ciência e religião. É o modelo daqueles que desejam ardentemente 
possuir uma alma de ouro num corpo de ferro e que aspirem, numa ansia de verdade, a instaurar em si o 
reino da sabedoria. 
Pitágoras tinha uma instrução completa, filosofia, matemáticas, música e ginástica. Estudou outros povos e 
iniciou-se em ensinamentos secretos dos templos mais reputados. Na antiguidade, a instrução era dada nos 
ministérios e aqueles que aspiravam á sabedoria e á realeza da inteligência iniciavam-se nas verdades 
religiosas, filosóficas e científicas que oferecia a chave de Tudo e preparava para os mais altos destinos. 
Aprofundou nos 20 anos em Ministérios a ciência esotérica das matemáticas sagradas.  
Na Babilónia foi iniciado nos ministérios das antigas religiões da India e Pérsia e lhe ensinaram o poder 
mágico do verbo humano.  
 
Em Itália estabeleceu leis novas e colocou a direção da vida pública nas melhores mãos, isto é, nas dos mais 
elevados na hierarquia do saber e da virtude. A nova ordem era uma forma moderada e justa de governo 
aristocrático.  
Pretendia introduzir a lei, a harmonia e o plano divino em todas as manifestações da vida humana, na 
direção individual como no governo da coletividade. 
 
Visava reunir no mesmo individuo a melhor saúde física, a mais forte energia vital, o mais alto poder 
mental. Para obter o consentimento de todo o ser humano, apelava para os dados reunidos de todos os 
conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos.  
 
Como sabia que o acesso a tão altas verdades não estava ao alcance de todos os homens indistintamente, 
dividia o seu ensino em duas categorias. O grupo dos menos evoluídos era posto ao corrente só daquilo que 
podia conceber e praticar. Devia contentar-se com uma verdade e uma sabedoria aproximadas. Eram-lhes 
oferecidos pretextos de aperfeiçoamento e de constrangimentos, que se tornavam indispensáveis para 
obter a manutenção das almas simples na boa direção.  
Aos mais elevados na ordem intelectual e moral era reservado o ensino integral e secreto. 
 
Aos que passavam ensinava a constituição analógica da Divindade, do Cosmos e de todos os seres, a 
medicina mágica, a ciência dos números, o significa oculto dos emblemas e cultos misteriosos, e a evolução 
universal. 
 

Versos de Ouro de Pitagóricos 
O culto de Deus 
 
Ter uma religião – Antes de tudo, presta aos Deuses imortais o culto prescrito pela lei. 
 
Deus primeiro que tudo. A religião é o primeiro de todos os deveres, visto que as outras obrigações 
extraem dela a sua única razão de ser, a sua força de verdade, o seu verdadeiro motivo de ser admitidas. 
Nada pode ser concebido, explicado, empreendido, com justiça e certeza, se não se tiverem previamente 
determinado a origem e o fim do homem, isto é, se não nos tivermos elevado até á representação da 
Causa das causas, da Energia criadora universal, da perfeição e do bem absoluto, numa palavra do que é 
Deus, e se não tivermos em seguida prestado a Deus o culto que deve guiar e santificar todas as obras 
humanas. 
 



A lei do maior número substitui a dos melhores. È a ordem vinda de baixo, em lugar de direção vinda de 
cima. Após algum tempo já ninguém sabe mandar, já ninguém sabe obedecer, porque as superioridades 
oprimidas deixam de se manifestar, e porque as inferioridades desencadeadas, já não reconhecem Deus, 
nem senhor, nem fé, nem lei. 
 
O papel da religião é estabelecer na ordem social e legitimidade das hierarquias e da disciplina e para 
impor leis e suas sanções. As ideias capitais de família, pátria e de humanidade vão buscar á religião as 
suas origens reais, o esforço deve ser combinado e harmonioso, a fim de se atingir em Comum a Unidade 
original. 
O preceito fundamental de Pitágoras era: 
“Esforçai-vos por vos assemelhardes a Deus” 
 
Convém saber que nas religiões da antiguidade, o ensino religioso era duplo. Havia um culto exotérico 
destinado às maiorias, que apresentava a ideia de Unidade divina sob um aspeto múltiplo. 
As razões eram assim muitas vezes imperfeitas, mas a necessidade de pôr ao alcance das multidões as 
verdades transcendentes, impunha estes véus culturais.  
 
À força de estudos e de meditações, chegarão a constatar e a compreender que a unidade da substância 
cósmica, a unidade de direção energética ou espiritual do mundo, a universalidade da vida e da sua 
evolução para um fim de progresso infinito, isto é para Deus, constituem verdades de ordem religiosa e 
cientifica ao mesmo tempo.  
È assim por exemplo, que desde que aprendemos a distinguir no Evangelho as verdades esotéricas que 
formam o seu espirito, acabamos por descobrir razões ocultas (ignoradas pelos teólogos) das práticas 
rituais e sacramentais e por compreender claramente os mistérios que ficam inacessíveis aos iniciados.  
Participa-se assim, duma maneira consciente, do poder magnético e do esplendor santificante de Cristo, 
que continua a exercer-se através da longa cadeia mágica dos seus ministros consagrados. 
 
 
O culto da amizade 
 
Amar os nossos semelhantes (1)- escolhe para teu amigo o homem melhor e mais virtuoso. Imediatamente 
a seguir aos deveres familiares, os mais importantes são os que dizem respeito aos outros, começando 
pelos homens mais dignos e virtuosos. 
È em virtude da lei de hierarquia universal que se devem escolher os amigos entre os melhores homens. 
Aquele que vale menos deve, com efeito estar submetido àquele que vale mais.(2) 
Pitágoras dizia: “O amigo, é um outro eu”. Mas para atrair a confiança dum amigo assim e merecê-la, é 
necessário decidirmo-nos a obedecer-lhe, a seguir o seu exemplo, isto é, seguir com fé e continuidade a 
sua reforma e progressos morais.  
 
Aquele que, por sua livre vontade, faz a oferta de todos os atos da sua vida ou derrama um dia o seu 
sangue, para assegurar o triunfo dum princípio religioso ou de uma causa sagrada, pode estar certo que 
terá a mais alta recompensa, porque sacrificando-se assim, colocar-se-á voluntariamente na ordem 
divina. 
 
Olhar de leigo (opinião de um popular) 
(1)- Na história e fora dela aqueles que só amam os semelhantes fizeram coisas terríveis.  Ainda hoje na 
sociedade está implementada a razão que nos leva a defender mais os nossos que os outros ( situação 
social, defesa nacional, e obedecer ao nosso deus.  
(2)- As elites são famílias que veem de há muito, a educação na monarquia era exclusiva das famílias reais 
e seus apoiantes (condes, militares, religiosos). Com a República, vinha a promessa da educação do povo, 
mas as elites guardaram para si os ensinamentos religiosos ocultos, e vão ensinando o que lhes dá jeito 
para manter as hierarquias. Hoje dizem querer dar ao povo, a Gnosis (conhecimento), mas não podemos 



escolher o mestre, eles já sabem quem é e como podemos chegar a ele, portanto não devemos apresentar, 
os nossos deuses, ideias e conhecimentos, porque nós, não somos a continuação do conhecimento secular, 
mas sim alguém que nunca pode saber tudo, mas pode contribuir, sendo-lhe oferecido direitos se 
compreender os deveres de submissão “àquele que vale mais” 
 
A ciência do universo 
Juro-te isto por Aquele que traçou no nosso espirito a Tétrada sagrada, fonte e emblema da Natureza 
eterna. (1) 
 
Para falar da Tétrada, convém falar primeiro da ciência dos números de Pitágoras. 
Como todas as ciências, esta divide-se em dois ramos, um esotérico vulgar, que estuda as combinações 
materiais dos algarismos, e um esotérico secreto, que ensina a descobrir os símbolos expressos pelos 
diferentes números.  
 

(1) A simbologia está nas escolas, nas bandeiras, nas religiões, na cabeça do homem, nas corporações, 
na história. A escrita é um conjunto de símbolos qua ainda hoje não são compreendidos por todos, 
esse desconhecimento faz das pessoas seres inferiores, não só dentro do grupo de semelhantes, 
mas principalmente entre culturas diferentes. 
Depois existe a simbologia do oculto, proibida para as massas devido ao perigo podem representar 
se não forem bem compreendidas. Muitos perderam a vida a tentar compreende-la, e outros 
perderam a vida pensando que estavam a defender-se ao defender o símbolo. 
Hoje esse conhecimento é partilhado para que nós humanos possa-mos encontrar a nossa origem, 
para que aqueles com o conhecimento necessário possam passar á fase seguinte de evolução do 
ser humano, possamos fazer a Transição.  

 
 
 
A RECOMPENSA 
 
A sabedoria- Se chegardes a penetrá-las, cumprirás então facilmente todas as minhas prescrições e terás 
merecido Ver-te livre das tuas provações.  
 
A bem aventurada imortalidade- Então, quando abandonares o teu corpo mortal, elevar-te-ás no éter e, 
deixando de ser mortal, revestirás tu mesmo a forma de um Deus imortal.- Sobre a Terra, a recompensa 
reservada ao adepto perseverante consiste na felicidade da sabedoria.  
 

A sociedade perfeita de Paul Carton, unindo ciência e religião. 
A vida sã, inteligente em união com o universo e leis naturais. 
 
AS LEIS DA VIDA SÃ 
Dr. Paul Carton (ex-médico do hospício de Brévannes); 1928 
 
Leis da Hierarquia 
A desigualdade de evolução espiritual dos homens cria a hierarquia da inteligência e da virtude na 
humanidade. Na natureza universal, tudo o que é superior domina e dirige o que é inferior. O espírito 
dirige a matéria. A inteligência governa o corpo. A cabeça guia os membros. A hierarquia é, pois de ordem 
natural e divina. Por toda a parte reina a hierarquia da inteligência e da virtude, isto é, que os baixos 
instintos do corpo sejam disciplinados pela vontade e inteligência e que os indivíduos menos instruídos e 
os piores sejam submetidos aos mais esclarecidos e aos melhores.  
 
A mania da igualdade restrita, o nivelamento igualitário das inteligências e a falta de respeito pelas 
superioridades conduzem forçosamente aos cataclismos sociais.  



A ordem deve, pois, proceder de cima, isto é, duma unidade forte, inteligente e virtuosa, e não partir de 
baixo, da multiplicidade menos evoluída e demasiado instintiva. As noções de classe, de ordem, de 
hierarquia corretamente aplicadas são fontes de progresso, porque derivam duma lei universal. 
 
Lei da finalidade 
A origem de tudo e o fim de tudo é a Energia. Tudo evolui em círculo, partindo da fonte criadora infinita. 
 
A adoração de Deus em todas as suas obras 
 
O culto que se presta a Deus, deve estender-se a todas as suas manifestações, isto é, ao que, na ordem 
natural, detém hierarquicamente uma parte, maior ou menor, das prerrogativas divinas. È por isso que é 
necessário aprender a honrar e a imitar os seres sublimes que passaram ao plano super-humano legando-
nos os exemplos das suas virtudes. Estes seres, que a linguagem religiosa chama anjos, arcanjos, santos, 
etc. e que a humanidade enfileira entre os semideuses, os heróis e os génios, são para nós exemplos e ao 
mesmo tempo auxiliares. Não se recusam a estender uma mão compassiva a quem os imite e os implore. 
 
O respeito das hierarquias humanas e daqueles que detêm os poderes é igualmente uma obrigação divina. 
Todo o homem que detém a autoridade deve ser respeitado por princípio.  
Injuria-lo ou destrui-lo é atentar contra os princípios de ordem divina, é prejudicar a coletividade e a si 
próprio. 
 
A melhor direção politica dos povos efetuar-se-á pela ação concordante e equilibrante das forças sociais 
contrárias: Autocráticas e democráticas. No seu desenvolvimento, a guerra atual foi de alguma maneira a 
luta do campo da autoridade absoluta, da unidade sem freio, nem sabedoria, contra o campo da liberdade 
absoluta, da multiplicidade sem cabeça. 
De fato, dum lado manifestou-se o poder absoluto exigindo de todos os seus aliados a submissão mais 
servil e impondo a todos os povos o jugo da mordaça. Do outro lado, exprimiu-se a multiplicidade dos 
poderes democráticos que por muito tempo não foi mais que uma coleção de incompetências sem direção, 
um conjunto de cabeças igualitariamente niveladas, uma multidão de instintos sem agrupamento 
voluntário dominador e dirigente.  
A ação sinergética, confiante e racional destas duas energias opostas (autocrática e democrática) só pode 
conduzir à harmonia social. O futuro pertencerá aos povos que souberem melhor aliar a Autoridade e a 
Liberdade, isto é, á tradição e o progresso. 
 
A evidência da desigualdade dos homens  
Partindo para a guerra com o preconceito quase absoluto dos direitos e dos deveres de cidadão, foi 
necessário reconhecer que os homens são desigualmente dotados.  
A desigualdade dos indivíduos e a obrigação de hierarquia que disso decorre são necessidades com que se 
não pode lutar, porque são factos do universo e estão inscritos em toda a parte na Natureza. Mas, a sua 
evolução desigual comporta uma solidariedade segura porque os mais avançados mostram a direção, 
constroem o caminho e facilitam o acesso, enquanto os menos evoluídos colaboram no avanço 
impelindo, estimulando e ajudando materialmente os indivíduos que vão mais á frente. 
As distinções de classes, os intelectuais e os operários, os chefes e os soldados, os ricos e os pobres são os 
efeitos normais das desigualdades de poder intelectual e de força física que reina no homem. 
Cada um deve, pois, estar no seu lugar, saber conservar a sua posição e esforçar-se por merecer uma 
melhor. E, por cima de tudo, devem reinar o entendimento e o auxílio mútuo das classes.  
A luta de classes que só encontra a sua razão de existência no egoísmo e na dureza dos ricos, e por 
consequência, na inveja e no ódio dos pobres são os efeitos normais das desigualdades de poder 
intelectual e físico que reina entre os homens. A extinção das superioridades e a luta de classes são utopias 
prejudiciais que só podem produzir a anarquia e a ruina. 
 
As Reformas necessárias 



 
Depois da falência de tantas ideias dominantes e da ruina das formas que as mesmas tinham revestido, a 
hora das reformas, chegou. 
Trata-se de criar auxilio de pensamentos novos a de homens novos uma melhor organização humana. As 
verdades tradicionais estão aí, cuja existência e valor acabam de ser demonstrados mais uma vez. Só se 
trata de lhes levar o esteio das novas argumentações científicas e aperfeiçoamento das aquisições 
modernas, para as renovar e as embelezar mais. 
 
A onda de ideias gerais e das verdades de ordem universal deve vivificar, iluminar, e agrupar os bens 
materiais que cada um possui no seu campo ou na sua personalidade. 
Assim poderão realizar-se felizes transformações nos domínios da religião, na organização politica, na 
ciência médica e na educação individual. 
 
Renovação religiosa 
 
A humanidade não pode contentar-se por mais tempo com simples afirmações nem com ensinamentos 
obscuros. Quere a explicação dos símbolos. 
Daqui para o futuro só acreditará no que for demonstrado com clareza.  
Ora os argumentos escolásticos fizeram a sua época e a teologia clássica tornou-se um ensinamento morto 
que não vivifica mais o espírito. 
São necessárias provas científicas. È preciso que a linguagem teológica se engrandeça e se enfeite com as 
luzes da ciência e da virtude. 
O futuro religioso deverá ser construído de ciência e de tolerância. Todas as religiões procedem dum 
mesmo pensamento.  
As religiões antigas eram os elos que nos liga às civilizações afastadas do globo e ensinavam já as verdades 
fundamentais que a ciência moderna penosamente acaba de descobrir (unidade e evolução das forças 
cósmicas). 
Melhor instruída das leis de constituição e evolução do Universo, da natureza e do ser humano, menos 
esquecida também dos ensinamentos da sabedoria antiga, a religião moderna poderá então recorrer aos 
domínios científicos e filosóficos. 
Os ritos e as orações retomarão então a sua miraculosa eficácia, porque as massas melhor aptas a receber 
auxílio do Céu. 
 
REFORMA POLITICA E SOCIAL 
 
O justo equilíbrio e a concórdia dos poderes de autoridade e das forças da liberdade. 
 
A constituição de um governo único, estável, forte e responsável é a primeira forma a realizar. Auxiliada 
por ministro competentes, dependentes dela unicamente e selecionados em todos os meios políticos ou 
em outros, esclarecida e ajudada por assembleias eleitas pela coletividade e mandatárias dela, esta 
autoridade diretriz fará cessar a opressão e a paralisia das superioridades intelectuais e morais do país 
pelos elementos inferiores e maléficos. 
A ordem, a disciplina e a felicidade só podem existir numa nação se as boas inspirações e as firmes 
direções lhe forem enviadas de cima. 
A união será tanto mais necessária, quanto a reforma política não puder ser a obra dum só partido ou de 
uma só casta. A crise mundial quebrou as velhas molas. Unidades novas devem-se construir 
 
A reforma eleitoral deverá inspirar na desigualdade de inteligências e dos méritos e deixar de atribuir á voz 
de um homem de génio, o mesmo peso que à dum cretino dum ébrio. 
 
O regresso á terra 
 



A agricultura é a maior fonte de riqueza, de força material, de saúde física e moral de um país, porque os 
produtos alimentares mais sãos e mais puros são fornecidos pela terra bem feitora, e porque o trabalho do 
solo cria homens robustos, dotados dum bom senso e duma energia a toda a prova, capazes de 
defenderem com rigor e encarniçamento o solo sagrado da pátria. Os camponeses que forneceram os 
soldados para a guerra provaram-no bem.  
 
A melhor educação para as crianças 
A educação deve principalmente repousar em fundamentos inquebrantáveis. 
Antes de ser científica deve ser religiosa e tradicional. Aos pequeninos, é preciso ensinar a presença no 
mundo de um força criadora que regula a evolução da natureza e a sorte dos homens, que é 
soberanamente justa e boa. 
Depois, o amor pelos seus antepassados que deixaram na raça um capital inestimável de franqueza, de 
nobreza e de altruísmo será apresentado aos pequenos. 
A educação secundária deverá retemperara-se nas fontes clássicas, greco-latinas.  
O espírito das crianças é tão maleável e tão sugestionável que importará sempre confiar a sua instrução 
e a sua vigilância a educadores escolhidos entre indivíduos dignos de oferecer o bom exemplo e as boas 
maneiras do respeito religiosos, do espirito patriótico e da dignidade pessoal.  
A instrução não deve ser nem autocrata nem libertária. O hábito da ordem e da submissão, o cuidado do 
dever e da responsabilidade serão apresentados prematuramente para criar nas crianças, a boa vontade.  
 
Se os que sabem e que querem, se consagrarem de corpo e alma à melhor educação da mocidade, as casas 
de instrução tornar-se-ão depressa institutos de saúde moral e material donde sairão homens novos, 
robustos e sábios, que tornarão a dar à raça toda a sua seiva e todo o seu esplendor. 
 

Os deuses, sábios e grandes homens nas bases da permacultura esotérica 
representam várias civilizações das quais tem orgulho. Apresentam como formas 

ideais de sociedade que foram destruídas por cataclismos provocados por erros e 
castigos das raças diferentes e conhecimentos inferiores ou mau uso dos poderes 

ancestrais. 
Sistemas que muitos gostariam de ver novamente renovados e permanentemente 

mantidos e defendidos contra os individualistas, ateus, e fundamentalistas, contra 
todos que não forem seus semelhantes, da sua família, da sua pátria, do seu Deus. 
 

Permacultura e forças universais (energia) 
 
“Permacultura significa “Cultura permanente” e trata de planear habitats humanos sustentáveis. È uma 
filosofia e uma abordagem ao uso do solo, plantas, animais, gestão de água e necessidades humanas em 
comunidades produtivas e eficientes.” 
 
Desde sempre que os problemas que desequilibraram os elementos naturais visíveis e não visíveis foram 
provocados 99% pelo comportamento do homem (1%= diluvio, separação dos continentes, fim da era dos 
dinossauros, etc.) 
 Para não irmos muito atrás, temos o exemplo dos Maias, do Egipto, dos jesuítas, dos cristãos, dos budistas, 
hindus, dos nazis, Alexandria, Roma, Atlântida, Imperio Ming etc. todas elas dirigidas por “mestres” do 
oculto, com conhecimentos que muitos de nós não entende, mas que muitos ainda hoje perseguem 
esperando a salvação para si e para os seus “irmãos”, necessitando da energia de tudo.   
Muitas destas lutas aconteceram devido á luta pelo poder dos Deuses, pelo direito como descendentes da 
linha sagrada da natureza. A procura de conhecimento para uma maior “naturalidade” que aproxima o 
homem de Deus, na busca de uma sociedade preparada para a transição deste nível de existência da raça 
humana para um patamar mais elevado e próximo de um ser com necessidades humanas cada vez menos 
materiais, que á muito é perseguida. Um ser imortal. 



 
Nos textos de permacultura a posição do Ser- Humano é maioritariamente superior á dos outros seres e 
seus habitas, e a gestão e “uso” dos “recursos” é para seu bem.  
A palavra “uso” refere-se á forma como olhamos as coisas que consumimos e/ou partilhamos. Na 
permacultura as “utilizações são ecológicas e frequentemente padronizadas imitando a natureza para 
maior resultado”. 
Para um coletor, uma planta, um abrigo, não estão ali para ele, apenas estão ali. Apanhar um fruto é tão 
útil como refugiar do frio ou procriar. 
E se olharmos para as coisas como recursos, então, como a maça existe para ser usada como alimento, 
também a mulher é “útil” para a reprodução, o negro um recurso escravo, o crente uma energia para usar, 
etc. 
A palavra “recursos” refere-se ao habitat. E quando se apresenta o que nos rodeia como “recursos” 
perpetua-se a ideia que a natureza só existe para servir o homem. Não parece diferente das sociedades 
religiosas, monárquicas, republicanas, democráticas, fascistas, trabalhadoras e eficazes do passado, onde 
tudo é em nome dos homens fieis e de respeito a leis universais (Deus).  
Ambas as palavras são do universo científico e de uma sociedade hierarquizada politicamente ou 
religiosamente. Termos, como “recursos naturais”, “recursos energéticos”, “recursos sustentáveis”  “ultima 
recurso” ; “utilização responsável”, “utilidade pública”, “moralmente útil”, são palavras que serviram e 
servem para formatar as sociedades humanas e não humanas. 
 
A agricultura foi o passo para a maximização de resultados dos recursos á disposição para o homem. A 
agricultura foi um dos pilares da sedentarização/civilização. Tornou possível a domesticação de animais 
para se “usar”, provocou as primeiras “pragas” ou “castigos”. 
A permacultura como resposta radicalmente inversa á agricultura devia ter como primeiro objetivo 
libertar o homem da necessidade de cultivar e do habitat ser uma fonte de “recursos” produtivos. Mas a 
“necessidade” de se seguir padrões naturais para maiores benefícios mantem, a necessidade do homem 
ficar “preso” á terra, para cultivar usando os padrões que acredita melhorar a colheita e o caminho para 
uma conceção astral natural e pura. Isto não só não minimiza o trabalho como o não anulará, reforçará o 
direito do homem a continuar a decidir o quê ou quem está melhor projetado para uma sociedade 
produtiva e eficiente.  
Manter padrões que imitam os desígnios da natureza, requere tempo de estudo, obediência total e a 
contínua crença de um messias. Depois no terreno requer manutenção matemática e sistemática, entrega 
ao espaço e tempo decretado pelas forças que desconhecemos. E principalmente continua-mos dependente 
da exploração de recursos.  
 
Como podemos pedir um mundo natural de uma “Cultura permanente” onde os animais e plantas são 
vistas como recursos, seres sem os mesmos direitos, liberdades ou espirito, que foram criados para nos 
servir. 
 
“Os princípios da permacultura podem ser aplicados a qualquer ambiente, a qualquer escala desde 
cidades densas, a quintas e até a regiões inteiras. “ 
 
A permacultura deve ser o caminho para voltarmos a uma sociedade igualitária entre todos os elementos 
que constituem a Terra.  
Numa sociedade que respeite os animais, as plantas, a água, o ar, o espirito, não pode haver cidades, 
quintas ou regiões inteiras privadas (nações). As cidades são uma consequência do mau comportamento 
humano em relação ao meio que o rodeia, conseguem fugir às principais consequências e danos que 
acontecem nas cidades, mas muitas quintas só existem para sustentar as cidades e como refugiu de quem 
muitas vezes as mantem contribuindo para o fim de espaços naturais de pequena escala, alimentando a 
dependência de uns pelos outros. 
 



Sabe-se que muitos ambientes na Terra estão e vão estar impedidos de ser cultivados durante grandes 
períodos de tempo. E que a população humana é superior á distribuição de bens, e não superior á 
quantidade de bens de primeira necessidade (comida, abrigo… e companheiros) 
Isto acontece porque a propriedade privada permite haver donos dos locais da produção, da distribuição  
que controlam os consumidores. Hoje existem híper projetos de permacultura pelo mundo, que funcionam 
“ecologicamente” e em harmonia com os padrões naturais de existência. Respostas reais ao 
comportamento dos estados em relação às energias e sustentabilidade alimentar.  
Mas terá respostas reais em relação ao comportamento social se mantiverem leis como a propriedade 
privada material e espiritual? 
 Onde se pode ter mais que o outro desde que mostre mais eficiência na produção ou salvação? 
EX: È bom ver fotografias de espaços auto sustentáveis de grande escala, como as plantações de Fukuoka 
ou as montanhas de Holzer. 
Mas uma pergunta deve ser levantada:  
Quantas pessoas podiam já hoje viver num espaço com a mesma área, sustentávelmente? 
 
Princípios éticos da permacultura.  
 
Cuidar da terra (solos, florestas e água): Quando se cuida da terra porque os seus “recursos” tem utilidade 
para nós e sem eles morremos, mesmo estando do lado oposto, estamos no mesmo caminho das 
corporações que hoje exploram a natureza. 
Já existem “soluções” e “estudos” para cuidar dos habitats durante e depois da exploração, e da extração 
do que nos é útil por parte das corporações. Os madeireiros, replantam; os conservacionistas, procriam; os 
libertadores de CO2, armazenam, etc. Os estados cuidam das águas com químicos, dos terrenos com leis e 
apoios monetários para não se plantar/e plantar. 
A permacultura é um sistema intensivo oposto à produção intensiva dos OGM? 
 Mas o que é intensivo, para a natureza é errado e cria desequilíbrios. Portanto este princípio serve para se 
anular a si próprio e não criar uma “cultura permanente”. 
A permacultura deve ser o caminho para a liberdade total da natureza e do homem um do outro, uma 
Terra selvagem, uma sociedade humana coletora, os animais não humanos e humanos a viverem como 
animais sem limites de cercas físicas ou mentais. 
A permacultura um dia libertará a terra dos “cuidados” do homem. Acabar com a necessidade permanente 
de cuidar para salvar. 
 
 
Cuidar das pessoas (cuidar de si mesmo, parentes e comunidade); Cuidar de si mesmo é cuidar do corpo e 
mente seguindo a filosofia universal da permacultura, proteger a família e contribuir para a comunidade 
(Deus, Pátria e Família). 
O corpo deve ser cuidado. Devemos cuidar dele tanto quanto um animal “cata (desparasita) ” outro, ou 
quando uma ave limpa as penas, ou um gato come ervas para expulsar vermes, mas não devemos 
pretender melhorá-lo para nos superiorizarmos-mos e usa-lo para impor. O homem pode fugir da Teoria de 
Evolução de Darwin, onde o mais forte é o mais natural. Nós como seres competimos mais do que aqueles 
que na verdade tem de o fazer para sobreviver. Não precisamos de ser super- homens, nem semi deuses. 
Quando se defende a importância de uma filosofia universal num sistema social terrestre pede-se que se 
siga um caminho desconhecido. Se dizemos às crianças para ter cuidado com estranhos, como aceitamos 
tão bem sistemas sociais comandados por forças que não compreendemos e nem precisamos.  
A comunidade normalmente resume-se às pessoas que vivem no mesmo local, com a mesma cultura com 
as mesmas necessidades.  
Mesmo vivendo no mesmo local, devem existir comunidades diferentes (Múltiplas funções: cada elemento 
desempenha várias funções). Para alguns naturistas, animistas, religiosos e esotéricos as comunidades 
devem ser puras sem poluição de culturas, de cores e padrões diferentes. Na ecologia chamam-se de 
“infestantes, errantes ou vírus”. Se vamos decidir que plantas ou animais estão a mais, ou quais os mais 



uteis e produtivos, ou como devem ser criados (valore de produção, aspeto visual e lugar na esfera 
energética) devemos ter atenção o principio ético seguinte. 
 
 Partilhar justamente (limitar o consumo e reprodução e redistribuir o excedente). 
 
Já vimos que a permacultura é “uma cultura permanente onde o território é todo usado de forma 
eficiente e está controlado. Acelera a sucessão e evolução reconhecendo os benefícios deste processo e 
usa estratégias para o acelerar”. 
È tão ecológico acelerar a produção dos habitats como são os produtos biológicos ou os aparelhos a 
energias renováveis. Se a ecologia é melhorar a exploração e não acabar com a necessidade de recursos 
intensivos, então ser ecologista não é viver em comunhão com a natureza, é manter a natureza 
suficientemente saudável para nos servir. 
Serão aceites OGM’s ecológicos, pretensão da ciência da nanotecnologia, (onde os pesticidas não seriam 
necessários), para maximizar a produção sem adubos? 
 
O controlo em nome do ser humano, á custa de outros seres não respeita o habitat como um todo, é a 
mesma mentalidade utilizada no passado, o que muda é o modo como o apresentamos e atuamos.  
Controlar um animal no seu habitat ou num habitat natural proporcionado para ele (zoos, criação 
biológica) ou num curral é igual, se for visto como um recurso por nós e útil a sua limitação existencial. 
Segundo os padrões da natureza nada é excedente, mais uma vez o homem decide que o que não 
necessita, não é necessário, portanto é excedente. 
Por muitas sementes que haja nunca serão demais, alimentam, germinam, enfeitam e quando secam ou 
apodrecem nunca excedem a necessidade da terra em se adubar.  
Por muitos frutos que criem, todos terão a sua ação, nunca serão excedentes. 
Por muitas árvores que haja, as que “estão a mais”, morrerão por elas, devido a um acontecimento natural, 
nenhuma está a mais de pé. 
 
 
A CIENCIA E A ORDEM MUNDIAL; Coleção: (Biblioteca cosmos) 
 (Conferencia londres 1941) 
 
Nos últimos, a Associação Britânica tem-se ocupado cada vez mais dos aspetos, económicos, sociais e 
políticos da ciência. Tem-se discutido em seções menos especializadas o valor da ciência para a 
humanidade. 
 
A associação em 1938 abandonou a antiga politica ignorante das implicações sociais da ciência, e pela sua 
ação corajosa, fortaleceu a esperança num mundo melhor, através duma mais inteligente utilização da 
ciência, através duma mais inteligente utilização da ciência, e na sua solução dos problemas sociais, pela 
aplicação de métodos científicos. 
 
Queremos chamar a atenção para um dos problemas centrais da nossa época: Que queremos e podemos 
fazer da ciência? 
 
Na guerra, torna-se evidente a dependência do governo em relação á ciência. Porem, só na aparência, as 
necessidades da guerra diferem das da paz. A experiencia da guerra mostra com clareza, que no Mundo 
Novo, só a atividade organizada terá valor, e nenhuma atividade pode ser organizada se o não for em 
moldes científicos. 
 
A ciência como medida, a ciência como bom censo organizado, está a infiltra-se agora em toda á parte. 
Estamos, neste momento, no meio duma completa transformação da posição da ciência nos assuntos 
sociais.  
 



Os serviços de saúde, de nutrição e na agricultura devem ser examinados por cientistas competentes.  
Consideremos o problema do “controle”. Precisamos de um corpo permanente, tecnicamente qualificado, 
para examinar as medidas administrativas de Governo, para joeirar as dificuldades e para revelar as novas 
possibilidades. Um corpo que reúna deste modo a Informação, a investigação, a integração, a execução e o 
controle. È disso que necessitamos para a construção do Mundo Novo. 
 
Torna-se evidente que um plano geral, concebido e executado cientificamente, é uma necessidade. Agora 
torna-se tão  possível planificar cientificamente para satisfazer as necessidades imediatas e futuras de uma 
comunidade como é planificar para uma grande firma ou para um departamento de Estado. 
 
Há todavia um problema muito importante na planificação da ciência, mais importante até, nalguns 
aspetos, do que em outro qualquer campo da atividade humana. Não é possível ordenar às pessoas que 
pensem. Se se planificar a ciência, isso terá de fazer-se numa base essencialmente voluntária e de 
cooperação, sob o “controle” efetivo dos próprios cientistas. 
 
A sorte de alguns cientistas Alemães é um aviso para nós aceitar-mos o ponto de vista, de que a ciência só 
tenha a ver com os meios e não com os fins. 
 
A não ser que todos os cientistas, assim como todos os não cientistas, trabalharem para esse fim, os 
homens permanecerão sempre em conflito, e se utilizarem conhecimentos e capacidades para negar 
coletivamente o que cada um pretende individualmente, então o problema do fracasso da ciência fica 
indissoluvelmente ligado ao da humanidade no seu todo. 
 
Temos de encontrar uma intenção comum e um novo ideal, que transcenderá todos os limites ideais de 
segurança individual. 
Necessitamos para o Mundo Novo duma civilização completa dos recursos mundiais ao serviço dos 
homens. Esses recursos não são só, evidentemente, produtos materiais, são muito mais os recursos 
interiores do homem e da sociedade – os recursos da inteligência ordenada, que é a ciência, e que pode 
ensinar os homens a conseguir um domínio sempre crescente sobre o meio que o cerca, para o bem 
comum.  
 
Tal como os cientistas tem de se interessar mais por todos os problemas humanos, assim também o 
cidadão tem de aprender uma mais larga e profunda aplicação da ciência. O estado moderno não pode 
esperar utilizar a ciência se não possuir um povo cientificamente educado.  
 
CIENCIA E ESPÍRITO UNIVERSAL 
 
Uma ideia foi que não havia, neste momento, um espirito universal ordenado, mas, apenas, uma loucura 
universal, e que a tarefa dos homens de ciência era dar ordem a esta confusão e preparar uma conceção 
efetiva de vontade e conhecimento organizados, da qual a humanidade poderá partir. Se esta grande 
internacional de homens de ciência não o poder fazer, ninguém o conseguirá. 
 
Deve existir uma língua universal para exprimir o pensamento do mundo. Devemos tornar isso evidente e a 
sua relação com as diversas línguas usadas. 
 
Enquanto nós, pessoas cientificamente cultas, principiemos a dar vida a isso, o espírito humano 
permanecerá a coisa desequilibrada e inteiramente incoerente que é hoje. 
 
Não acham necessária alimentação forte para os seres humanos? Ponham o melhor ao seu alcance e eles 
tomarão. O seu pensamento não se confinava, evidentemente, à alimentação material. 
Não há diferença entre corpo e espírito 
 



H.G. Wells: 
Na minha mensagem evito todas as elocuções idealistas ou imaginativas. È uma revisão prática das ideias 
correntes, sem a menor originalidade. Do princípio ao fim é um resumo. 
Desde o tempo de Confúcio e de Buda têm sido muitíssimas coisas belas e nobres acerca da liberdade, da 
verdade e da igualdade do homem.  
Invenção e descoberta são os verdadeiros libertadores. 
 
Educação do público 
Educação do público significa hoje, a dragagem, na região da consciência, das forças que paralisam a 
inteligência humana.  
Ainda se aceita o princípio de que o homem que governa uma civilização técnica não necessita de nenhuns 
conhecimentos de ciência. Ligada á mesma ideia está a crença de que um homem ignorante em matéria de 
ciência pode ainda ser tido como ilustrado.  
Devido a isso, encontramo-nos governados, no momento crucial por pessoas que não contem, um número 
de que são ou forma cientistas.  
Ao mesmo tempo, a esperança surge do fato de que homens incultos, possam mostrar melhor 
compreensão das possibilidades da ciência do que aqueles que foram vendados por uma aprendizagem 
inconveniente. È possível que se levante uma paixão científica que leve ao poder cientistas homens de 
estado e provoque uma nova explosão de invenções e descobertas científicas.  
 
Deve ser vencido por falta de almas científicas o povo que produziu Harvey e Bacon, Boyle e Newton, 
Faraday e Maxwell, Darwin e Huxley, Thomson e Rutherford? 
Os Alemães criaram as suas aptidões científicas. 
Deve notar-se o número de prémios nobel de cientistas Alemães, que excede em muito, o de qualquer 
nação. 
A razão dos prémios não decresceu com a guerra d 1914 ou pela ascensão de Hitler ao poder. 
Presentemente a ciência aplicada alemã e uma parte considerável da ciência pura podem continuar quasi 
sem par, enquanto poderem viver da técnica alcançada na Alemanha Pré- hitleriana.  
A ciência Francesa foi esmagada pela guerra de 1914. O objetivo da Alemanha em 1914 era esmagar a 
França. Vê-se agora, que embora tenha perdido a guerra, de fato, atingiu o alvo. 
A Alemanha recebeu cerca de 3 vezes mais nobéis do que qualquer outra nação. Felizmente esta guerra é 
mais entre físicos do que químicos.  
 
Tudo deve ser explicado ao povo nacional porque só ele pode instar para que seja feito uso adequado da 
ciência. A ciência deve-se tornar interesse popular e fonte de orgulho.  
Na Alemanha, a ciência nunca foi de interesse popular. Foi, conscientemente, criada pelas classes 
governantes como instrumento de engrandecimento nacional. Vimos o que acontece quando ciência e 
técnica progridem sem compreensão e apoio popular. Devemos evitar que tal aconteça. 
 
No mundo moderno, a instrução científica popular é uma condição da sobrevivência da civilização. As 
democracias não podem vencer sem que o seu génio científico seja inspirado e libertado.  
 
O ponto de vista científico da educação como função social 
 
A educação tem varias sub funções sociais: a reprodutora geral – transmitir a tradição existente, língua, 
técnicas, etc; a evolutiva – na modificação dessas tradições e técnicas; a normativa – fixando padrões de 
comportamento; a especializada – no treino de minorias limitadas, elites profissionais ou dirigentes. 
 
H.G. Wells pôs em foco umas características da educação do passado - que era limitada a uma pequena 
minoria. Podíamos acrescentar que a sua influência normativa se exercia a favor das ortodoxias 
tradicionais de crença e comportamento.  
As primeiras modificações no passado imediato foram: 



1º Uma acentuação crescente da função evolutiva ou promotora de modificações, com um simultâneo 
decrescimento do interesse pelo passado e um crescimento do interesse pela realização futura de padrões 
ideais, mas determinados cientificamente. 
2º Um interesse incipiente, na esfera normativa, pelo encorajamento da atitude científica e o hábito de 
pensar por si próprio, tal como contra a aceitação implícita dos mitos tradicionais e morais ortodoxos. 
3º A extensão de maior e melhor educação a mais gente, mas com um sistema educativo dual de classes 
4º O progresso, dum sistema educativo secular lado a lado com o dum sistema secretário. 
 
A repressão no adulto tem muitas desvantagens, 1º devido a imobilização de considerável quantidade da 
chamada energia mental bloqueada entre os impulsos reprimidos e a repressão. Assim neste sentido, a 
tarefa mais importante da educação não é intelectual, mas moral e emocional – a modificação da 
repressão vigorosa e a sua substituição, sempre que possível, pela repressão consciente, quando exigida, á 
luz da tolerância e da razão. 
A importância das medidas discutidas visa estabilidade, segurança e liberdade. 
Concluindo, acentuarei que nenhum destes problemas será resolvido satisfatoriamente se continuar-mos a 
fiar-nos na ortodoxia e na tradição voltadas para o passado. Só contaram o método científico.  
 

 
A  permacultura que defendo: 
http://video.google.com/videoplay?docid=-1721584909067928384 
 
Se queremos um mundo onde TUDO têm os mesmos direitos, temos de parar de tentar encontrar uma 
forma geral para resolver os nossos problemas. Este documento não é contra as pessoas são contra as 
repetidas tentativas de tirar ao individuo o direito de encontrar por si, de forma natural o seu caminho, e 
não um caminho. Todos percorremos caminhos perdidos, mas se não virmos nenhum como permanente 
podemos sempre procurar. Ser livre é viver no meu mundo não no mundo de quem procura Deus. 

http://video.google.com/videoplay?docid=-1721584909067928384

