
 

Entre les persones de la tercera edat, les retirades del treball remunerat per qüestions 

d'edat, existeixen dos temes tabús, majoritàriament acceptats, estimats com dues situa-

cions negatives que cal oblidar. El de la mort i el de  l'envelliment, dels que millor no 
parlar-ne, creient que quan arribin ja arribaran.  
 

Sobre el tema de l'envelliment, entès a partir de la tercera edat, cal constatar que en un 
futur proper esdevindrà una tercera part de  la població, sobre la que cal esperar, que 

inicialment una petita part d'ella, serà favorable a creure, que un món millor és possi-
ble, tenint en compte, que els més importants canvis socials, sovint s'engendren per pe-
tits grups qualificats en els quals fermenten i es gesten les noves tendències. com la de 
despertar la consciència, per superar l'actual gran ignorància, estimada, a en un 83% de 
la població, sobre el funcionament de l’univers, la vida i el poc conegut ésser humà.  
 

Grups en els que la seva pretesa saviesa dels anys, els hi ha de permetre constatar 
l'engany d'una societat alienada materialista, amb falses veritats, mentires, que cal de-
nunciar, gràcies al privilegi militant de la jubilació, de no tenir de fixar i de noestar obli-

gats a tenir de dir "si senyor" per combregar amb rodes de molí. Finalment també pel 
seu temps lliure i per la seva premissa vital de continuar essent útils i necessaris en un 
creixent augment de l'esperança de vida, estimant que l'exercici més favorable es del 

treball tot i no ser remunerat.  
 

Sobre el tema de la mort, la majoritàriament desconeguda física quàntica, ha demostrat 
científicament, que la mort física, no nega l'existència immortal dels éssers humans, al 
ser constituïts per energia universal, que com és sabut, no es destrueix sinó que sim-

plement és transforma. Aquest descobriment de la física quàntica, desmunta la por a la 
mort, a la vegada que contribueix a millorar la qualitat de vida en l'envelliment i habilita a 

estimar que la seva divulgació, pot ajudar a assumir per a la tercera edat, un brillant pa-
per històric, totalment impensables amb anterioritat, degut al  desconeixement dels nous 
descobriments científics. 
 

Enllaços informatius 
 

Esquema vida estel·lar quàntica  

http://www.neuropremia.net/arxius/despertarconsciencia2.pdf 
 

Video “Vida després de la vida”  https://youtu.be/3a9UaK2r2vE 
 

Entrevista al Dr, Raymond Moody 

http://www.neuropremia.net/arxius/entrevistaraymondmoodycat.pdf 
 

Llibre “Vida después de la muerte” del Dr, Raymond Moody 
https://www.eraenabril.org/wp-content/descargas/libros/Vida-Despues-Moody.pdf 
 

Llibre “ El caso de vida después de la muerte, de Victor Zammit 
http://www.seralma.net/pdf/biblioteca/Vida_despues_de_la_Muerte.pdf 
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