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É claro que toda pessoa pode mudar de ideia, opinião e modo de pensar e 

agir sobre determinado assunto.  

A vida é sempre um aprendizado através das diversas situações vivenciadas 

entre as pessoas no decorrer do tempo.  

 

Errar é humano. Reconhecer e refletir sobre o(s) erro(s) cometido(s) e agir 

para fazer o certo e não o errado, fazendo com que o mundo melhore é muito 

importante, sem dúvida alguma.  

 

A interdepência que é bem comum existe no mundo desde muito tempo, por 

exemplo, há a comunicação entre empresa(s), pessoa(s) que não trabalha(m) 

em empresa(s) e nem indústria(s) e indústria(s), por meio do rádio, televisão, 

celular, telefone, internet, carta e demais maneiras. 

Site(s) muito bem acessado(s) depende(m) de outro(s) site(s) de uma certa 

forma [o trabalho de pessoa(s) vinculada(s) à empresa(s) que usa(m) site(s) 

depende do trabalho de quem está envolvido em uma outra empresa que usa 

site(s) como publicidade e meio de ganhar dinheiro]. 

Há muito tempo a publicidade tem um papel (função) muito relevante e de 

alto impacto na sociedade mundial envolvendo bastante capital envolvido 

nas mais diversas cidades do mundo. 

Sites e redes sociais interferem de uma certa forma, um no outro, em 

frequências diferentes (oscilatórias) e não contínuas e não constantes, pois 

o mundo está bastante globalizado.  

 

 

Imaginar acontecimento(s) frequente(s) ou não frequente(s) no futuro ao ver 

uma imagem e/ou vídeo de pessoa(s), por exemplo, é muito comum em todo o 



mundo há muito tempo. O importante é que a intenção seja de melhorar o 

mundo.  

 

 

Imaginar o futuro é um ato muito comum e normal desde muito e muito 

tempo atrás. Por um mundo melhor hoje e sempre: 

www.science1984.wordpress.com  

 

 

O(s) pensamento(s) e a(s) imaginação(ões) são muito rápidos fazendo com 

que algumas ou várias vezes esta pessoa fique ansiosa demais e aja de uma 

maneira apressada e/ou equivocada [cometendo erro(s) por engano] sem 

pensar direito na situação que vivenciou no tempo presente. 

 

#TIME #LIFE #TECHNOLOGY #SCIENCE #COUNTRY #BRAZIL #INNOVATION 

#HEALTH #análise #RESEARCH #PESQUISA #SAÚDE #VIDA #visão #WORLD 

#PERSON #país #PEOPLE #MONEY #faculty #INTENTION #INTENÇÃO 

#escola #PHOTO #BLOG #WEBSITE #energy #LINK #atom #átomo #VIDEO 

#TEMPO #respeito #COMPUTADOR #school #COMPUTER #CELLPHONE 

#CELULAR #university #TELEVISÃO #RADIO #READING #WRITING #LEITURA 

#vision #ESCRITA #TECNOLOGIA #WORK #country #TRABALHO 

#universidade #MUNDO #PESSOA #PESSOAS #PAÍSES #IMAGINATION 

#PENSAMENTO #IMAGINAÇÃO #PENSAMENTO #MEDICINA #disease 

#MEDICINE #HISTÓRIA #USA #ASIA #EUROPE #RESCPECT #HISTORY 

 

 

 

 

 


