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Obra constituída de relatos poéticos

que narram complexas realidades.

                                                       O autor
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A minha curiosidade me levou ao conhecimento de outras
realidades, e com isso, uma nova consciência surgiu em
mim, como também doutrina. Porque finalmente entendi

que cada ser dessa complexa, bela e vasta criação
representa nessa imensa escola, ou seja, nesse grande

teatro um personagem por um tempo determinado.
E assim, nesse fantástico quadro totalmente interligado

existimos em atos contínuos em existências que
naturalmente se reciclam, pois constantemente mudam,
tanto na essência, como também na aparência, em seres

cuja inteligência nunca perdem, é claro. Daí muitos
lembrarem em sessões de regressão ou progressão, vidas
passadas ou futuras e, como se isso não bastasse, a vida
em sua totalidade quando minuciosamente analisada é

espiritual e não daqui originada, pois somos oriundos dos
cosmos, contanto não de baixo ( da terra ), mas sim do
alto ( das estrelas ), hoje, totalmente provado através da

genética, portanto da ciência. Para, então, com paciência e
sapiência, mitos até agora erroneamente ensinados como

fatos, começarem a serem lentamente revelados,
mostrando-nos que outras realidades existem, e portanto
não somos o centro de tudo, como outrora erradamente

pensamos, e por isso, mitos e muito lixo
infelizmente ensinamos, começando pela religião que,

quando cautelosamente analisada, vemos ser
completamente contraditória, portanto, tirando-lhe toda
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 graça, devido às errôneas dogmas veemente no mundo
ensinadas, deixando assim uma terrível mancha negra em
nossa tão violenta história, tudo por causa das doutrinas
loucas que a ignorância até hoje cria em diversas áreas.
Quando, por outro lado, se francamente observarmos os
universos que constantemente nos cercam ( visíveis e
invisíveis ), então, cedo ou tarde notaremos que outras

realidades existem, mas, totalmente fora dos perímetros,
contanto da circunscrição daquilo que determinaram ser
verdade, por isso, até agora os sistemas tristemente nos
ensinam, por causa da míope visão que têm para aceitar
essas outras realidades, que aqui com vontade coloquei
nesse livro, qual, espero ser entendido sem conflitos,

contanto, com toda naturalidade. Porque além de sermos
realmente seres espirituais de verdade, existimos

temporariamente num planeta que concluí ser
verdadeiramente uma escola, como também laboratório,
devido às experiências que aqui sempre existiram mas,
que infelizmente não foram incluídas em nossa história,
por isso, graças aos avanços científicos, muitos agora
claramente têm visto não passarem de meros mitos,
perante uma multitude de outras realidades que quase

diariamente têm surgido e assim contribuído ao
entendimento, tanto espiritual como físico, dessas

intrigantes porém relevantes realidades.
o autor

OUTRAS REALIDADES
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PREFÁCIO

Em suas constantes buscas
devido a sede de realmente
tentar obviamente aprender,

assim como entender
fatos ocorridos com ele próprio,
o autor naturalmente começou
em suas pesquisas frequentes

devido a sua curiosidade perene,
à ler e na internet ver

inúmeros artigos em diferentes
sites, revistas e jornais

muitos realmente internacionais
para então, poder chegar a conclusão

que existem outras realidades
e, que elas são absolutamente reais.
Portanto, essa obra tenta explicar

poeticamente e sem vacilar,
um assunto ainda pouco ventilado

sobre quadros que cuidadosamente temos
de compreender e não se assustar.

Porque não devemos fugir
nem tão pouco fingir

que outras realidades não existem
pela razão delas colidirem
com aquilo que no passado
muitas vezes por ignorância

fomos erroneamente ensinados
quando os fatos sem nenhum engano

SILVIO PARISE
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claramente apontam para outros quadros
que, urgentemente temos de entender

pois, afinal de contas,
já perdemos demasiado tempo

com folclores, crenças, superstições
e mitos completamente vagos.

E, enquanto esse tempo tem passado,
outras realidades têm surgido

em diferentes formas e quadros.
Daí, profundamente ter mergulhado

nessa variada e imensa perquisa
para então, em versos relatar

outras realidades que, de verdade,
constantemente nos cercam

contanto, indiscutivelmente existem!
Enquanto a maioria infelizmente persiste

 essas realidades simplesmente ignorarem.
Quando fatos do nosso cotidiano

claramente nos mostram
outras realidades, física ou espiritual,

que absolutamente têm de serem
minuciosamente entendidas com toda naturalidade,

apesar de nem sempre serem vistas
pelos nossos míopes olhos

que, por causa do nosso estado físico
muitas vezes distorcem

e, sendo assim escondem
a importância, beleza e grandeza

dessas outras realidades
que silenciosamente nos cercam
e, talvez por isso, muitos ficam

realmente sem lhes notar.

OUTRAS REALIDADES
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 Após atenciosamente ler documentos outrora secre-
tos mas, que agora, se tornaram públicos de fato, vi
que no caso dos extraterrestres, existem seres loiros
e de olhos azuis e gigantes, pois em média medem
quase três metros de altura. Esqueletos deles foram
encontrados na região da Nova Inglaterra, onde re-
sido, em cavernas e grutas e, quando os seus ADN’s
foram minuciosamente analisados, ficou comprova-
do que realmente são extraterrestres, porque não são
humanos.

Impressionadamente descobri que quase tudo que
outrora me fôra ensinado são puro mitos, contanto
inverdades, porque, por incrível que pareça, os go-
vernos apesar de saberem a verdade da nossa pró-
pria história, incluindo inclusive as instituições re-
ligiosas, infelizmente responsáveis por tantas opres-
sões e desgraças.

SILVIO PARISE
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SOBRE O AUTOR

 Agradeço ao meu bom Deus pela criação de mais uma obra
literária, qual, radiantemente ofereço aos apaixonados dessa
belíssima língua.

O poeta, escritor, contista, compositor, filósofo e tradutor Silvio
Parise, asceu no bairro do Catete, na bela cidade do Rio de Janeiro,
em 30 de junho de 1957. Começou a escrever poemas líricos com
a idade de treze anos, agora, residindo em Recife, cidade onde
viveu toda a sua juventude.Seus primeiros versos foram escritos
nas categorias Samba, Bossa Nova, MPB, Romântica, Soft Rock
e Bolero, contabilizando dezenas de composições (todas re-
gistradas ). Estudou o segundo grau e trabalhou no comércio local,
imigrando em 1979 com a sua família para os EUA, onde trabalhou
e estudou. Primeiramente o idioma inglês durante o período noturno
e depois o curso de Auxiliar em Enfermagem, qual, lhe proporcionou
melhores ganhos e condições de trabalho. Em meados da década
de 90 estudou Artes Liberais no CCRI ( Warwick campus ) mas
não concluiu, parando quando cursava o segundo ano universitário,
o poeta é deficiente visual  (é portador de glaucoma ).
Em 2002, participou de uma antologia elaborada pela Litteris
Editora, graças ao encorajamento que recebeu de sua querida mãe
Mainá Medeiros, alguns amigos e familiares e, no embalo dessa
edição publicou o seu primeiro livro de poemas no ano seguinte
com a mesma editora. Atualmente está presente em mais de 120
Antologias nacionais e internacionais, vindo a receber alguns prêmios
e colocações de destaque.
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Em 2011, organizou “ LUZ – Antologia Internacional Poesia e
Prosa” e, em 2015, organizou “ AURORA – Coletânea
Internacional Poesia e Prosa”, ambas publicadas pela Celeiro de
Escritores/Editora Sucesso. Tem 34 livros poéticos editados, sendo
que quatro desses em coautoria com a sua mãe, escritora e poetisa
Mainá Medeiros ( já falecida ), e um, em coautoria com o escritor,
poeta e jornalista Lenival de Andrade. Parise pratica a ciência da
meditação por mais de vinte anos. É seguidor da doutrina
internacionalista por acreditar ser possível viver em um mundo sem
fronteiras e na paz. Nos EUA é aderente ao Partido Democrata
mas no Brasil o poeta gosta do Partido Socialista Brasileiro. É
cristão mas não segue denominações.
Em 2003 e 2009, participou da Bienal Internacional do Livro do
Rio de Janeiro.
Em 2016, pelo conjunto de suas obras recebeu o Troféu Cora
Coralina de Honra ao Mérito concedido pela ALG - Academia de
Letras de Goiás, como também a Medalha Monteiro Lobato de
Literatura concedida pela Associação dos Poetas de Angra dos
Reis ( RJ ), em  parceria com a Editora Mágico de Oz.

Web pages:
http://www.facebook.com/silvio.parise.3
http://www.recantodasletras.com.br/autores/silvioparise
http://celeirodeescritores.org/ebooks.asp?es=sp

Contato: sparise1012@gmail.com
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Fiquei realmente impressionado
com esse caso de abdução narrado
por dois amigos que simplesmente
certo dia alegremente decidiram

juntos irem acampar no deserto de Mojave
que, na realidade está geograficamente localizado

na parte mais elevada do deserto da California.
E, quando no início da tarde

nessa imensa área finalmente chegaram,
radiantes devido ao magnífico

dia que fôra totalmente ensolarado
a tenda que tinham levado rapidamente montaram.

Quando a noite naturalmente chegou
e, como eles já tinham jantado,

decidiram como forma de relaxamento
ficarem em frente do acampamento
observando esse céu maravilhoso
completamente distante das luzes

que as cidades infelizmente bloqueiam de fato.
E, foi exatamente durante esse momento

que ambos instantemente observaram
um grande grupo de luzes que piscavam

contanto, obviamente sinalizando,
e com isso, talvez entre eles se comunicando.

Acontece, que à partir desse momento
ambos só se lembram terem acordado
quando realmente já se encontravam

dentro de um dos OVNIS e
completamente despidos deitados numa mesa

e, cercados por extraterrestres que

ABDUÇÃO NO DESERTO DE MOJAVE

SILVIO PARISE
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além de terem uma bata, portanto,
provavelmente serem doutores pesquisadores,

eram em relação quanto a aparência
realmente estranhos, pois tinham

uma cabeça enorme em forma triangular,
e olhos incrivelmente grandes e, totalmente pretos,
quais, segundo eles, se pareciam com um espelho.

Mas,  pelo menos para mim,
o que achei verdadeiramente impressionante

sobre esse incrível relato de abdução,
foi o fato deles apesar da situação

em que impressionante se encontravam
na realidade não sentiram medo

quando os extraterrestres vos cercaram
na mesa em que cada um se encontrava.

E, como se isso não fosse bastante,
revelaram que os extraterrestres

conversaram com eles fluentemente
no único idioma que conhecem,

afirmando que a comunicação foi feita
telepaticamente e em inglês.
Esse caso está sendo tratado
pela comunidade ufológica

como o primeiro caso em que seres humanos
são raptados logo após verem inúmeras luzes

no céu interligadamente pulsando
ou, se assim preferirem, piscando

portanto, evidentemente se comunicando,
provando com isso que muitos desaparecimentos

de humanos por toda a Terra ocorridos
são originados dessas impressionantes abduções,

quanto à isso, acho que ficou bem claro.

OUTRAS REALIDADES
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COSMOS: UMA ARCA DE BILHÕES DE ANOS

Quando cautelosamente verifico
em minhas constantes pesquisas

pelo fato de ser um eterno curioso
então, confesso que, animado vejo

os cosmos realmente serem
uma arca de bilhões de anos,
tanto pelo lado biológico,

como pelo arqueológico, paleontólogo,
zoológico, religioso, tecnológico

ou, naturalmente o científico.
Porque, quando minuciosamente observamos

e, cuidadosamente estudamos tudo isso
ou seja, todos esses diversos artefatos

até o momento encontrado
e detalhadamente estudado,

como também filmado
mas, infelizmente para o mundo
que vem na maioria dos casos
geralmente pouco informado

daquilo que verdadeiramente fôra encontrado.
Daí, tristemente prosseguirem
acreditando nos incríveis mitos

para eles erroneamente contados.
Quando os fatos claramente nos revelam
realidades que há muito tempo ocorreram

SILVIO PARISE
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entre antigas e inteligentes sociedades
que aos poucos vamos entendendo a verdade

muitas vezes ocultadas pelos governos
que, obviamente há muito que já sabem

que não somos os únicos inteligente seres
nem tão pouco os pioneiros,

nessa vasta, complexa, mas bela criação.
Porque os fatos estão espalhados

realmente por todos esses maravilhosos cosmos
que, graças as avançadas tecnologias
nos últimos anos sapiamente criadas,

agora nitidamente vemos em fotos tiradas,
como também nas minúsculas amostras

de diferentes itens encontrados,
assim como do próprio solo,

que juntos magnificamente formam
uma viva arca de bilhões de anos

vividos totalmente pródigos
quais, devido aos contínuos

diferentes avanços científicos
temos agora entusiasmado visto

que todos os cosmos realmente são
uma enorme riqueza arqueológica

devido à sua vasta e diferente civilização
que outrora e mesmo agora residem

mas, que cada vez mais estou concluindo
nem sempre existirem em plena união.

OUTRAS REALIDADES
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DUAS TERRAS, DUAS DIFERENTES FREQUÊNCIAS

Existe um grupo de cientistas
formado pelos seis países
cientificamente mais avançados
que pretendem fazer uma expedição
até o Polo Norte de longa duração
e lá, perfurarem um poço cuja profundidade
chegará até o centro da Terra de fato.
Pois realmente acreditam
que esse planeta é formado
de duas Terras e duas diferentes frequências,
uma incrivelmente alta,
quanto a outra, extremamente baixa
quais, cedo ou tarde irão nos afetar.
Por isso, rapidamente decidiram formar
esse grupo de famosos cientistas
para, então, assim provarem
com essa ousada experiência
essa verdadeiramente incrível realidade,
que vivemos de verdade em duas Terras
que possuem duas diferentes frequências
e, que um dia se colidirão,
causando uma terrível implosão
devido ao seu natural sistema.

SILVIO PARISE
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MUDANÇA PLANETÁRIA

De acordo com as últimas pesquisas científicas
realizadas tanto pela NASA,
como também pelo Centro Espacial Europeu,
ficou constatado que até mesmo no espaço
portanto, por todos os cosmos,
que esse novo ciclo que estamos passando
está realmente causando
uma mudança planetária
contanto, os planetas estão lentamente mudando
do lugar onde outrora pensávamos
nunca verdadeiramente se mudarem.
Mas graças aos incríveis avanços
tecnológicos, como também científicos,
agora na realidade estamos vendo
como no passado estávamos errados...
Por isso me animo com as novas pesquisas
pois, além de nos deixarem informados
com a situação astrológica atual,
ao mesmo tempo obviamente nos preparam
em caso de provavelmente existir
algum caso de emergência global
como, por exemplo, um terrível acontecimento
de uma porventura colisão
com o nosso magnífico planeta
que, na realidade é a nossa casa
devido às constantes mudanças planetárias
que, para mim são significantes,
porque podem se conosco colidirem
causar a extinção de toda raça.

OUTRAS REALIDADES
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SERES BIPEDES
Dirigindo altas horas da madrugada
em seu carro muito bem equipado
retornando de seu árduo trabalho,
um famoso pesquisador ufologista
residente nos Estados Unidos
avistou da estrada onde ele se encontrava
o que para ele aparentara
com seres bipedes mas cujas caras
se pareciam com às de lobos.
Acontece que esse tipo de animal
realmente não caminha em pé
portanto, imediatamente pensou...
Que obviamente não podia ser lobos
mas sim, o que nativos
durante várias gerações têm dito,
que esses seres bipedes na realidade são
um tipo ainda desconhecido de extraterrestres
que caçam mas também raptam
humanos sem nenhuma objeção.
Existem lendas a esse respeito
mas, segundo esse grande pesquisador,
elas até agora foram estudadas,
assim como interpretadas
como simplesmente folclore.
Acontece que agora a coisa drasticamente mudou,
porque com essa visão que teve
sobre esses seres bipedes,
essa famoso pesquisador
livremente na mídia falou,
como também um artigo
inclusive muito bem escrito narrou
para então, melhor podermos entender
o que outrora fôra compreendido
como lendas de terror.

SILVIO PARISE
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 CASAMENTO DE FANTASMAS

Seguindo uma anciente tradição
hoje na China muitos têm tirado
corpos das valas para fezerem
o que é abertamente conhecido
como casamentos fantasmas.

E, apesar dessa mórbida prática
ter sido condenada em 1949,

muitos chineses hoje em dia ainda o fazem,
incluindo até mesmo algumas fábricas

que, com a ajuda de fotografias
trazida pela própria família

principalmente nos casos de mulheres já falecidas
quais, criam uma cópia de como ele se parecia

para assim, de acordo com a maneira dessa crença
o casamento desses fantasmas ser obtido.

Fiquei perplexo ao ler esse artigo,
e mais ainda por saber como a mente atina,

aumentando assim a complexidade
do que o ser humano acredita de verdade,

seja folclore, mito, religião
ou, simplesmente ignorância e mais nada.
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PORTÕES OCULTOS

Agora, realmente tudo ficou bem mais claro
após um incrível documentário

que a magnífica BBC eloquentemente mostrou
à respeito dos portões ocultos
situados na camada magnética

que envolve a Terra e, que naturalmente servem
para que outros seres através deles poderem

as longínquas distâncias significantemente encurtarem
quando fazem as suas galácticas viagens

por esses cosmos de beleza e complexidade.
E, segundo esse profundo documentário
alguns governos há muito que já sabem

sobre essa impressionante
e importante verdade.

Acontece, que ela colide com os ensinamentos
que muitas religiões infelizmente

veemente, apesar de erroneamente,
diariamente ainda ensinam,

aumentando com isso o dilema,
como também a ignorância,

razão pela qual tristemente decidiram
essa realidade continuar em não ser
tanto pelo centro espacial europeu,

como através da própria NASA,
livremente ao mundo ser revelada.

Enquanto isso, aproveitando os portões
aos nossos míopes olhos totalmente ocultos,

diariamente os extraterrestres nos visitam
ficando talvez horrorizados por verem
como arcaicamente ainda existimos.
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 TRINCHEIRA DAS MARIANAS

Finalmente os cientistas conseguiram
realizar um êxito incrível
na parte mais profunda do mar
numa área mundialmente conhecida
como trincheiras das Marianas.
Acontece, que o que eles detectaram
foram sons metálicos vindos
dessa região que, agora
passou a ser cuidadosamente mapeada
pois, ficou realmente provado
que esse entrincheiramento
não é natural, como anteriormente pensavam.
Contanto, se a formação das trincheiras
não ocorreram num processo natural
então, o que está comprovado,
embora eles ainda não terem falado
é a existência na realidade
de seres vindos do espaço
e, no fundo de nossos mares
clandestinamente terem se alojado.
Portanto, isso naturalmente explica
a razão que tanta gente tem visto
OVNIS verdadeiramente de todo tipo
voando naquela região e silenciosamente mergulhando
para, assim, sem enganos
mapearem e daqui levarem
tudo aquilo que precisam
durante o processo de colonização
pelas galáxias que livremente
até hoje viajam por uma razão.
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BASE DE EXTRATERRESTRES NA
BAÍA DE GUANTÁNAMO

Hoje fiquei sabendo
após ler um interessante artigo

anunciado por um militar
que durante muito tempo

serviu como fuzileiro
na baía de Guantánamo

qur, talvez por isso, os Estados Unidos
todo ano continuam refusando
ao seu legítimo dono entregar.

É porque, segundo ele,
quando por vários anos estacionado lá

realmente todas as noites via
durante mais de vinte anos

que na tropa dos fuzileiros navais servia,
observava discos voadores

que todas as noites naquela área voavam
e, no fundo do mar mergulhavam,

retornando após algum tempo, é claro,
exatamente na região da baía de Guantánamo
levando portanto os seus supeiores crerem

que ali na baía de Guantánamo
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no fundo do mar existe
uma base de extraterrestres.

No artigo ele também lembrou
que ambos os governos sabem

mas, que infelizmente na realidade
nenhum militar pode ao mundo falar.
E, pensativo concluí essa ser a razão

pela qual até agora, apesar das imensas reformas,
que o governo americano
ilegalmente ainda insiste

em Guantánamo ao governo cubano retornar.
Esse militar também falou

que os discos voadores quando
a baía de Guantánamo noturnamente sobrevoavam,

iluminavam uma luz vermelha
mas, quando no fundo da baía mergulhavam

então, usando binóculos avistavam
imediatamente uma luz azul que surgia

enquanto os discos voadores por lá se encontravam
em sua base extraterrestre

em águas territoriais cubana
e, provavelmente a pesquisar.
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ORBES ESTRANHOS

Foram filmados e portanto visto
nos céus de Las Vegas lentamente sobrevoando
um grupo de orbes totalmente estranhos
quais, até mesmo na internet,
como também em diferentes jornais
várias fotos foram a todos mostrado.
E, segundo alguns cientistas,
assim como ufologistas
que, logo na próxima noite
e, no horário nobre
foram na televisão entrevistado
surpreendendo muitos de fato.
Porque geralmente esses profissionais
se divergem e naturalmente colidem
em suas observações pois insistem
em explicar e assim provar
usando a ciência juntamente com os fatos.
Acontece, que dessa vez não foi assim...
Porque tanto o cientista, como o ufologista
quando juntos foram entrevistados
surpreendentemente concordaram
que esses estranhos orbes
que ontem à noite no céu de Las Vegas
silenciosamente e maravilhosamente iluminaram
foram diversos e gigantes OVNIS
que essa cidade simplesmente visitaram.
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 ENCONTROS ALIENÍGENOS

Hoje em dia muitos têm falado
sobre encontros alienígenas

ocorridos de fato regularmente
nesse mundo realmente vasto

e, verdadeiramente super populado.
Esse fenômeno acontece
francamente por todo lado

daí, sinceramente ter chegado
a conclusão que esses seres
por serem bastante elevados,

como também evoluídos,
realmente não precisam da gente

para aqui virem sempre,
como há muito fazem de fato.

Porque estou convencido
serem seres interdimensionais

e, portanto galáticos!
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E sendo assim, obviamente que não precisam
de antecipadamente nos avisar

quando decidem virem até aqui nos visitar,
causando então encontros alienígenos

pois, estão muito mais avançados
tanto na tecnologia, como no tempo,

talvez essa seja a razão de não envelhecerem
nem muito menos se machucarem

quando atravessam livremente
portas, janelas ou até mesmo paredes

como se elas não estivessem presente.
Contanto, cheguei a conclusão,

devido aos vários encontros alienígenos
que tive no decorrer de minha vida,

que esses seres por serem interdimensionais
andam e viajam naturalmente em dimensões

que, além de totalmente desconhecer
sei que, por causa da minha configuração
então, nessa dimensão não andarei jamais.
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NA FLORESTA DE BÓSNIA

Foi recentemente encontrado
no centro da floresta de Bósnia

uma pedra cortada em forma circular
que pesa quase duas toneladas

e, segundo o arqueologista
que agora reside no Texas,

é a mais antiga pedra até agora encontrada
qual, em tamanho e também peso
ultrapassa às outrora encontradas
na Costa Rica, fazendo-lhe crer

que uma civilização realmente avançada
mas, para nós totalmente desconhecida,

residiu nessa área da Europa
contanto, fazem parte de uma história

infelizmente, completamente por nós desconhecida.
Daí estar realmente animado

com o descobrimento realizado
através desses magníficos arqueólogos

pois, na realidade precisamos
urgentemente entender a nossa história.
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Porque naturalmente acredito
que essa pedra encontrada na floresta de Bósnia

verdadeiramente mudará a mentalidade
como erroneamente pensávamos,

tanto em relação ao lugar originário
onde esses seres habitavam,

como em relação ao homem de outrora
que, conforme as descobertas estão sendo feitas

e a verdade aos poucos ao mundo revelada,
uma coisa para mim fica cada vez mais clara,

essa civilização que por algum tempo aqui viveu
e, apesar de muitos ainda resistires

contra esse fato, quanto a mim, absolutamente claro,
verdadeiramente era super avançada.
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NÉVOA

Um misterioso fenômeno
vem ocorrendo em todo lado
independente da estação
que, no momento da ocorrência
estivermos passado.
Pois, até em pleno verão
essa névoa vem acontecendo
e, instantaneamente surgindo
sem que realmente ninguém saiba da sua razão.
Tornando-se assim num enigma
para toda população
que abismada constantemente
tanto fotografa como filma
essa névoa que da mesma maneira
que aparece, logo desaparece
sem que ninguém tenha realmente
uma convincente explicação.
Névoa que inesperadamente surge do chão
e rapidamente envolve
aquilo que quer esconder
fazendo-me crer, obviamente ser
uma incrível estratégia que têm
para assim, usando a avançada tecnologia
que conhecem e naturalmente dominam,
nessa camuflagem de nossos míopes olhos
esconderem o que realmente
naquele presente momento
estão aqui realmente fazendo.
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REAFIRMAÇÃO MENTAL

Achei super curioso um artigo que li
numa revista especializada

exclusivamente em publicações
ligadas a psiquiatria, e nela,

uma médica famosa e doutorada
escreveu um artigo que relata

o poder da ficção generalizada,
como também das palavras

que repetidamente e em voz alta
pelas pessoas são estudadas.

E, a razão pelo qual esse artigo,
inclusive muito bem escrito

realmente me chamou a atenção,
é porque quando criança

foi exatamente dessa maneira
que também os livros estudei.
Por isso não fiquei surpreso

essa famosa psiquiatra
nessa revista médica e super badalada

escrever um artigo que também ocorreu comigo
e, que faz parte de suas pesquisas,
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portanto de seus estudos,
numa tiragem na casa dos milhares

por ser muito bem sucedida,
qual, minuciosamente narrava

sobre esses dados relacionados sobre o cérebro
quais, incluem obviamente a mente

em detalhes extraordinariamente narrado.
Porque, segundo ela, em suas árduas pesquisas

de reafirmação mental,
quando o estudante estuda

cada texto lendo-o em voz alta
claramente verá um aumento

na média de suas notas.
Isso ficou absolutamente comprovado

durante as análises que ela fez
em um período de tempo

que levou quatro anos e incluiu
estudantes de diferentes padrões sociais,

assim como faixa etária,
estudo esse que muito lhe animou

pois, realmente comprovou
que a repetição em toda ação

contanto, até mesmo em oração,
ajuda imensamente a nossa caminhada.
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 REALISMO

Acho magnífico estudar história
porque nitidamente vejo
realmente ter um ciclo,
por isso repete-se, às vezes tragicamente,
já outras, para o bem da sua própria glória.
Isso aconteceu também com o Realismo
nas últimas décadas do século 19,
especificamente na Europa
continente de muitas glórias,
mas também revoluções sociais.
Em especial na França,
país que preserva com devoção as artes,
e nessa evolução de verdade
surgiu na área literária e artística
o movimento conhecido como Realismo,
criando automaticamente
portanto, como sempre, divisão.
Para então, nessa constante evolução
essa sociedade sábia criar
não apenas mais uma condição
ou, realmente um movimento,
mas também uma nova palavra
para ajudar a explicar nessa estrada
um novo mas legítimo sentimento
num período de transformações exatas.
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DISCOS DE GELO

Fiquei realmente maravilhado
com um vídeo que vi
sobre um disco de gelo formado
num rio cujas cristalinas águas
devido o intenso frio
durante o longo inverno
em sua superfície fica todo congelado
criando assim disco de gelo
porque as águas que correm no fundo
são poucas e fracas de fato.
Portanto, no período dessa estação
observa-se esse fenômeno natural
qual, tem realmente chamado a atenção
por causa dos desenhos no rio formado.
Discos de gelo que assim vêm atraindo
há cada ano que se passa,
além dos curiosos, turistas vindos
de diversos países
para então, animados devido a emoção
presenciarem esse incrível fenômeno
que todo inverno realmente ocorre
nesse magnífico rio russo
que, cada vez mais o torna além de famoso
devido a poderosa e bela natureza
verdadeiramente raro, portanto precioso,
e ótimo para o turismo, é claro.
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EXTRATERRESTRES ENTRE A GENTE

Outrora muitos pensavam
que esse absoluto fato

era apenas estórias criadas
por alguns escritores que assim procuravam

diversificarem as suas bibliografias
com esse corajoso ato.

Acontece que agora com tantos fatos
realmente, diariamente ocorridos,
francamente tornou-se impossível

naturalmente não crermos
quando até mesmo os governos

se mostram verdadeiramente preocupados
com esse já velho fato.

Porque na realidade há muito tempo
que os governos realmente sabem,

como também até mesmo o Vaticano
contanto, a sede de uma denominação religiosa,

que até mesmo nos últimos anos
tem aos poucos contado, portanto tentando

reparar os enganos revelados outrora.
Porque na realidade eles sempre souberam
que nós fomos criados por extraterrestres

a mandato desse Deus exatamente
que os universos são habitados
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por vidas totalmente inteligente,
portanto não somos os únicos

seres inteligentes, é claro.
E, como todos muito bem sabem

existe o bem e o mal que constantemente
se colidem de verdade

em guerras perpétuas e cuja realidade
francamente se parecem com a ficção.
Para assim, nesse conflito contínuo

sermos diariamente visitados
por extraterrestres de ambos os lados
com diferentes planos que coexistem

continuamente com a gente
sem nem sempre serem notados

porque andam em dimensão
e são obviamente muito mais avançados

quando, comparados à nós, isso é um fato!
Por essa maneira, tanto a badalada Igreja,

como os corruptos governos
nos devem explicações

por causa dos seus horríveis atos
e, realmente terríveis delitos

pois, há bastante tempo que sabem
que os extraterrestres na realidade

existem entre a gente e nos têm mentido
sem nenhum remorso ou piedade.
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OVNI PARA TURBINA EÓLICA NA POLÔNIA

Hoje no período da noite

vi um vídeo realmente incrível

filmado por um fotógrafo amador

que, impressionado filmou

um OVNI que de longe parou

uma turbina eólica enorme

numa região rural na Polônia

onde a energia eólica

há muito que consomem.

Por isso esse inacreditável vídeo

está causando uma grande sensação,

porque claramente mostra o poder

assim como a tecnologia

dominada por esses seres
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que constantemente nos visitam

e, às vezes até brincam,

como verificamos nesse vídeo

talvez para chamar a nossa atenção.

Mas, por outro lado...

Quando um OVNI levitando no ato

para uma turbina eólica de fato

sem realmente fisicamente tocá-la

então, com profunda admiração

temos naturalmente que reconhecer

a tecnologia, ciência e poder

existente nesses seres

que por muitas vezes

atravessam até mesmo galáxias

devido o conhecimento que dominam

nesses cosmos de tremendas guerras

mas, verdadeiramente de profunda graça.
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RELATO DE NOSSA HISTÓRIA

Foi recentemente encontrado
um livro realmente antigo

comprado num sebo na Europa
que incrivelmente narra

um até mesmo considerado
relato de nossa história.
E, apesar de até agora

esse impressionante caso
através da mídia não ter sido divulgado,
tem relevo e por isso deve ser narrado.

Porque esse antigo e desconhecido livro
fala explicitamente sobre uma guerra nuclear
outrora aqui realizada entre extraterrestres
que constantemente sequestravam humanos

levando-os totalmente inconscientes
contanto, contra as suas vontades,

para lugares completamente por eles desconhecidos
tornando-os assim peões

portanto, escravos dessa sociedade,
contribuindo em tudo!

Até mesmo na reprodução,
revelando-nos assim uma outra realidade

contanto, realmente diferente
das histórias que nas escolas

nos ensinam com tanta ingenuidade.
Então, logo após saber dessa

provavel correta interpretação
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da nossa real história
e, após por longo tempo

calmamente analisar inúmeras fotos
tiradas do planeta Marte,

concluí que esse incrível relato
revela-nos exatamente o quadro

portanto a triste história do que ocorreu
verdadeiramente há muito tempo

com o planeta Marte
devido aquela guerra inglória.
E, apesar do autor ser anônimo

confesso, que esse detalhe não me incomoda
porque temos obviamente que entender

que nesse longínquo passado
portanto, inacreditável período,

os reis ou, se assim preferirem, deuses,
aqui por um longo período residiram

criando e livremente mandando
mas, por virem de diferentes tribos

e serem totalmente desunidos,
tornaram-se implacáveis inimigos
chegando ao ponto de até trocarem

em suas guerras imperdoáveis
até mesmo bombas nucleares,

pelo menos esse é o relato
que esse velho livro impressionantemente narra

sobre o nosso passado já tão distante
mas realmente verídico.
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 HOLOGRAMAS DE ANIMAIS ENCANDESCENTES

Fiquei francamente impressionado
com o grande número de fatos

reportados e cautelosamente catalogados
sobre verídicos casos

de pessoas que até hoje se lembram
que, quando eram crianças viram

na maioria dos casos viados e corujas
quando menos esperavam

lhes aparecerem totalmente encandescentes
e, em sua própria língua se comunicarem.

Para, quando adultos se tornarem
e em sessões hipnóticas passarem
então, sob o efeito da hipnotização

e, agora, no estado da regressão
revelarem que as corujas que

quando criança viram
e com eles por algum tempo conversaram

na realidade não eram corujas
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mas sim, um holograma daquele animal
totalmente encandescente

projetado por algum ser ou algo
que no presente momento

infelizmente ainda desconhecemos.
Esses casos há muito tempo que vêm ocorrendo

e sigilosamente pelos governos catalogados
e completamente abafados.

Acontece, que graças aos avanços tecnológicos
o poder da comunicação tornou-se imparável,

daí vermos tantos casos
serem agora rapidamente revelados
causando abertura e entendimento

para o que há muito já vem acontecendo
em comunicações orais e visuais

como os hologramas de animais encandescentes
há tanto tempo aparecendo a tanta gente

transformando assim o mundo
até mesmo de nossa história.
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ESTRANHAS COLHEITAS

Lendo diferentes artigos
que quase diariamente têm surgido
em jornais de diferentes línguas,
portanto, países de diferentes costumes,
como também religiosamente
assistindo documentários
sobre diferentes casos de abduções
juntamente com mutilações
ocorridas em diferentes animais,
independente das regiões onde vivem,
cheguei a conclusão se tratar
de uma estranha colheita feita
por seres extraterrestres
que nos usam para minuciosamente nos estudar.
Contanto, acredito que tudo isso
que na realidade há muito que vêm ocorrendo
faz parte dessa imensa pesquisa
feita constantemente por milhares
de diferentes tipos de seres
incluindo, claro, aqueles
que há bastante tempo vieram aqui
e cautelosamente nos criaram.
Portanto, tudo isso que vêm acontecendo
tanto com os humanos, como com a fauna,
faz parte dessa estranha colheita
propositadamente feita
no intuito de criar clonagem,
como também seres híbridos de verdade.
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NUM JÁ LONGÍNQUO PASSADO

Num já longínquo passado

onde a real história infelizmente

ainda os sistemas como sempre

persistem em totalmente ocultar,

aqui provavelmente provenientes de Marte

existiram inteligentes e belos gigantes

que por sinal, em cavernas de difícil acesso

no belíssimo Estado de Nova Hampshire

foram encontrados enormes esqueletos

desses gigantes que por essa região habitaram

num já longínquo passado

e, quando os testes de ADN neles foram feitos,

ficou entendido que tinham olhos azuis.

Infelizmente e exatamente

como o sistema e seus governos fazem sempre,
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os esqueletos desses gigantes foram

secretamente levados para o museu de Smithsonia

onde ironicamente, inclusive já estive

e, em seu subterrâneo muito bem guardado.

É por isso que tristemente

muitos ainda desconhecem a sua origem

contanto, a nossa história...

Porque, realmente o que nos ensinam

são puramente mitos, portanto lixo,

daí não me surpreender a grande ignorância

em relação tanto à religião,

como em relação à nossa própria história.

Mas, confio nessa juventude gloriosa

que, graças a tecnologia vastamente aplicada

e rapidamente incrivelmente criada,

nesse processo devido a rápida interligação,

acredito ter sido o meio encontrado

pelos governos de fato

para aos poucos abrir um sistema

realmente, totalmente antiquado.
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MONSTRO DO LAGO NESS

Muitos incrédulos veemente afirmam
que o monstro do lago Ness não existe
pois, pensam e abertamente dizem
que essa estória foi inventada
com o intuito de enricar
aquele que até hoje afirma ter visto
e, também fotografado
o dorso desse animal pré-histórico
nesse lago que no mundo ficou famoso, é claro.
Acontece, que mesmo após os anos terem
rapidamente se passado,
até agora ainda existem
gente que, como eu insistem
em acreditar e até lhe visitar,
para assim as suas águas fotografar,
como também cautelosamente filmar,
ficando então com uma boa recordação, é lógico.
Pois bem, hoje num famoso jornal diário
li que um turista irlandês
visitando o lago Ness pela primeira vez
abismado filmou um grande movimento
vindo realmente do centro
e, apesar do monstro não aparecer,
quando retornou para a sua casa na Irlanda
entregou o filme para ser minuciosamente analisado
num laboratório sério e especializado
qual, concluiu a sua autenticidade
contanto, ao mundo incrivelmente confirmando
esse caso ser uma realidade.
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A QUESTÃO DO SER ESPIRITUAL

Desde ainda muito criança
que de vez em quando via
porque inesperadamente recebia
estranhas e contínuas visitações
de seres que apareciam e desapareciam
realmente em minha frente
e, apesar de nunca ter-lhes tocado
pareciam para mim de fato
terem um corpo sólido
contanto, totalmente físico.
O problema estava na aparência
pois, alguns extraterrestres que me visitaram
realmente se pareciam com o humano
e, embora na época ser ainda muito criança,
confesso que não tinha medo
pois, realmente nunca me causaram
portanto fizeram nada de errado,
muito pelo contrário...
Hoje, por ter um diferente entendimento,
vejo que muitos deles eram clonados
por serem verdadeiramente idênticos!
E, por sempre ter sido um curioso,
aprendi lendo, observando e fazendo
as minhas próprias experiências
que, esses seres além de andarem em dimensão
são seres totalmente espirituais,
quanto à isso, estou realmente convencido,
além de super sábios, pois até operam,
e se comunicam telepaticamente
na língua daquele ser
que, por querer livremente visitam.
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A FLORA SE COMUNICA

Já está há muito tempo provado
que a flora se comunica
e não somente entre si

pois, há bastante tempo que cientistas
de vários países do mundo

se reuniram e detalhadamente documentaram
que a fauna também se comunica

com o ser humano, é lógico.
E, para ser franco relato

que na realidade não fiquei surpreso,
devido o fato que desde criança

as árvores, como também as plantas,
converso, assim como lhes cheiro

beijo e realmente vos abraço
por entender serem seres vivos

e totalmente inteligentes,
porque comigo se comunicam
telepaticamente obviamente.

Por isso, quando li esse artigo
vindo da respeitosa e prestigiosa

Universidade de Oxford,
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naturalmente que não fiquei surpreso
aliás, esse artigo me deixou feliz

por saber que até mesmo famosos cientistas,
assim como dedicados professores Doutores

de uma Instituição tão badalada
documentaram com saber e muita graça

que a fauna se comunica
com tudo que tem vida, é claro.

Para, então, logo após descansar do almoça
calmamente caminhar até o jardim

e ali, descontraído por fim,
sentado na grama totalmente verde

iniciar mais uma vez telepaticamente
como verdadeiramente sempre fiz,

a comunicação com essa fauna sábia e vasta
que diariamente me perfuma

e livremente, gratuitamente me transmite
energias completamente positivas

para que assim, possa realmente enfrentar
as energias que infelizmente esse mundo produz

por desconhecerem essa magnífica realidade
por isso, brutalmente matam a fauna

por desconhecerem que ela somente o bem nos dar.

SILVIO PARISE



55

´OUTRAS CIVILIZAÇÕES EXISTEM NA LUA

Fiquei totalmente fascinado
com o programa que quase diariamente

escuto através da rádio
qual, essa brilhante jornalista

entrevistou um fenomenal cientista
já há alguns anos aposentado da NASA
onde trabalhou quase toda a sua vida.

Mas, o que realmente me deixou
literalmente fascinado foi quando

durante o tempo em que estava
sendo por ela entrevistado falou

que, quando os astronaltas que participaram
durante a missão do Apolo e, na lua chegaram,

fotografaram quando na lua sobrevoavam
na sua região totalmente escura

construções em forma piramidais
e, até mesmo tiraram fotos

de três discos voadores de cor cinza-prateado
em uma de suas crateras parados.

Segundo também esse famoso cientista
nessa mesma longa entrevista
pois, durou quase uma hora,
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falou que ouviu por alguns colegas falar
que um dos astronaltas que tripulavam

a badalada missão Apolo
viu à distância através da janela

da cápsula onde como astronalta viajava
um enorme lagarto de cor verde-amarelado,

ser que atualmente vem sendo apontado
como o extraterrestre responsável
de ter criado a mandato de Deus

o povo mundialmente conhecido como asiático.
Confesso que fiquei super excitado

e verdadeiramente animado
sobre essa realmente importante entrevista,

porque na realidade nunca entendi
nem obviamente aceitei

as bobagens que outrora li
colocadas pelo sistema que infelizmente

ainda tenta esconder a verdade
de nossa rica e fascinante história.
Concluindo que esses seres são

incrivelmente inteligentes
e, que andam em dimensão

contanto, aparecem e desaparecem
como se fossem espíritos

diante dos nossos olhos e habitam
em galáxias pelos cosmos espalhadas

gerando beleza, vida e razão.

SILVIO PARISE



57

POSSESSÃO NUM URSO DE PELÚCIA

Fiquei realmente impressionado
sobre um vídeo por seu dono filmado
ocorrido na Inglaterra,
lugar por muitos considerado
verdadeiramente macabro
devido às possessões frequentes
por lá verdadeiramente documentado.
Acontece, que dessa vez
o que claramente aconteceu
não ocorreu com um ser humano
nem muito menos com um animal
mas sim, uma nítida possessão
num urso de pelúcia
e, embora para muitos
essa história pareça totalmente absuda,
atesto que francamente me impressionou
pois, claramente esse vídeo me revelou
que isso realmente pode ocorrer
em qualquer coisa nessa dimensão de fato!
Por isso, devemos ter muito cuidado
e, minuciosamente sempre observarmos
tudo aquilo que está em nossa volta,
principalmente agora, que,
graças a esse vídeo fiquei ciente
que uma possessão pode realmente ocorrer
até mesmo em um brinquedo,
exatamente como aconteceu nesse caso
com esse urso de pelúcia
ao seu filho pelo aniversário
com muito amor presenteado.
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 ENERGIA PURA E GRATUITA

Pena que os sistemas não permitiram
que Nikola Tesla continuasse

com as suas pesquisas em energia
pura e gratuita de verdade.

Infelizmente e graças ao capitalismo
que tudo explora na realidade

por isso, criou até agora tanto lixo,
sem falar nas incríveis desigualdades.

Porque Tesla se realmente tivesse
tido pelo sistema uma real oportunidade

verdadeiramente teria construído
o que desde criança fôra

tanto guiado, como evidentemente ensinado
pelos extraterrestres que telepaticamente

diariamente com ele se comunicavam.
Pois, gentilmente vos mostravam

tudo aquilo que um dia aqui construíram
durante o curto período de tempo

em que aqui por todo lado habitaram.
Porque foram eles que construíram
as pirâmides, é claro, cujo objetivo,
além das observações e adorações,

servia como fontes de energia
para clarear todo o mundo

gratuitamente e exatamente como existe
por todos os cosmos, é óbvio.

Mas, porque erroneamente criamos o capitalismo,
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sistema totalmente abusivo
por isso, quando as grandes companhias viram

que, com essa ciência não iriam ganhar dinheiro
então, trataram logo em abafar
e assim, tristemente arruinar
vidas, como também a saúde

literalmente do mundo inteiro.
Pois, Nikola Tesla um dia revelou

aos poucos amigos que tinha
que recebia informações e visões

de seres que constantemente nos visitam,
como também aqui viveram

durante o tempo em que aqui criavam
a mandato do Deus verdadeiro.

Chegando mesmo a afirmar
que somos nós que iluminamos o sol

mas, que devido a fraca visão
contanto, ao pobre conhecimento
graças aos sistemas que temos,

se continuarmos recebendo
esses erroneos ensinamentos

então, infelizmente jamais obteremos
esse tão profundo conhecimento

que totalmente nos libertarão
das prisões que até hoje vivemos
sem ver uma solução que possa
nos livrar desse terrível veneno

que os sistemas criaram sem compaixão.
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FICÇÃO OU REALIDADE?

Devido experiências sobrenaturais
que tive desde criança
quais, realmente me fizeram ver,
como também claramente entender
que, as dimensões existem de verdade.
Por isso, com o passar do tempo,
fiquei obviamente sabendo
ou, melhor dizendo, acostumado
com essa absoluta realidade
pois, pelo menos para mim,
vi ser um fato de verdade.
E, após assistir centenas de filmes,
como também provavelmente ler
essa quantidade de bons livros,
verifiquei que a ficção
assim como a realidade
nem sempre se divergem
devido a complexidade
existente nessa área de verdade.
Por essa razão cheguei a conclusão
que a realidade juntamente com a ficção
algumas vezes se interligam,
afirmo isso por ter visto
e, portanto recebido
visitações totalmente sem explicações
mas, que em si me mostraram
que a ficção e a realidade
apesar de muitos lhes dividirem
por naturalmente desconhecerem
essa importante e incrível realidade.
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NOVOS MUNDOS

Fico realmente fascinado
com esse extraordinário fato

que todos os anos são descobertos
novos mundos, que assim,
claramente nos atestam

que não somos os únicos seres
inteligentes por certo.

Porque francamente e erroneamente
desde criança que vinha lendo
diversos artigos que narravam

em jornais e revistas naquela época
até mesmo importantes

que orgulhosamente citavam
sermos o único planeta

com vida inteligente e abundante.
Agora, com as novas descobertas

feitas pela Agência Espacial Europeia
em conjunto com a NASA,

geralmente o número de planetas descobertos
anualmente nos últimos anos
verdadeiramente já ultrapassa

a casa dos duzentos,
número outrora visto como

simplesmente como um absurdo!
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Acontece, que a ciência tem evoluído
e, com isso, o nosso entendimento

por isso, os mitos estão rapidamente caindo
dando lugar ao conhecimento

graças ao nível obtido através dos estudos.
Por isso estou esperançoso

de ver cada vez mais
descobertas de mundos novos

que abrirão as nossas fronteiras,
derrubando mitos e tanta besteira

que no passado infelizmente estudávamos
como se realmente fossem fatos,

graças a ignorância criada
por uma sociedade oprimida

pelas organizações que há muito criaram
esses mitos para de fato

controlarmos na realidade.
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DESCOBERTA FASCINANTE!

Li um impressionante artigo,
assim como vi um vídeo
que me deixou realmente impressionado
pois claramente mostra
um ser humanóide
de seis ou sete polegadas
e, que possui duas asas.
Parecendo-se até mesmo com as
famosas lendas das fadas
que, quando criança avidamente líamos
mas, que mamãe também
quase todas as noites
na cama descontraidamente
para nós em baixa voz contava
até adormecermos naturalmente.
Acontece que o vpideo que vi
foi filmado por um famoso cientista
em seu laboratório no México
qual, afirmava não se tratar
obviamente de nenhum boneco
nem muito menos alguma
estória de trancoso.
Concluindo por fim
que um raio-x foi tirado
desse ser estranho de fato
que ele afirmou ter visto sobrevoando
dentro de uma cápsula ou jarro.
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A VIDA É CONSTITUÍDA DE MITOS E REALIDADES

Quando paro para calmamente analisar
essa complexa existência de verdade

vejo que a vida é realmente constituída
de mitos e realidades

que, infelizmente complicam
a incansável busca pela verdade.

Porque na realidade vivemos
num mundo realmente eclético

daí, tornar-se verdadeiramente complexo
devido as diferentes mentalidades
nele existente, quais, muitas vezes

confunde até o que é certo
portanto, o próprio nexo,

causando assim em nossas mentes
uma salada de verdade.

Pois, quando pacientemente observo
as ações sempre repletas de contradições

ocorridos no cotidiano
cada vez mais violento
e totalmente mundano,
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tristemente vejo que são frutos
de ensinamentos completamente absurdos

contanto, vindos de meros mitos
que na realidade só contribuem
para o aumento da ignorância

numa sociedade cuja segurança
fica aquém da palavra.

Por isso, existindo entre mitos e realidades
torna-se cada vez mais difícil

o entendimento daqueles
que têm sede de aprender a verdade
para assim, naturalmente aumentar

o seu próprio conhecimento.
Porque não adianta se aprender mitos,
pois eles não nos dão conhecimento

aliás, se pensarmos bem, então veremos
que, realmente com isso só perdemos,

porque o tempo logo passa...
Enquanto nesse período nada ganhamos,

mesmo que o chamado ensinamento
tenha sido totalmente de graça.
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APARIÇÕES INTRIGANTES

Quem pensa que Deus criou
em sua criação de Amor
somente os humanos,

vive francamente no engano
pois, bilhões de pessoas

espalhadas por esse mundo
têm tido visitações intrigantes
porque variam desde gigantes
a seres considerados divinos

por serem iluminados
como se fossem seres formados

unicamente de plasma,
enquanto em outros casos
apresentam-se com asas

e, em alguns casos
são realmente pequeninos,

aumentando assim a complexidade
dessa criação eclética de verdade.
Por isso, sinceramente acredito

que esses diferentes tipos de seres
estão nos visitando com maior frequência

por estarem claramente vendo
que estamos também

rapidamente evoluindo
portanto, vividamente acredito
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que o motivo dessas aparições intrigantes
e, na realidade, cada vez mais constantes,
é simplesmente porque esses encontros
há muito tempo que eles vêm testando

primeiramente, como lhes vemos,
para em seguida aos poucos nos mostra

como realmente somos pequeninos
e, de uma certa forma primitivos,

tanto na tecnologia, como na estrutura
que, durante a criação recebemos.

Daí, não podermos atravessar paredes
portanto, andarmos em dimensão,

exatamente como vejo
esses diferentes mas incríveis seres

naturalmente fazerem
durante as suas visitações intrigantes

mas, verdadeiramente constantes,
por isso não tenho medo

porque da maneira que vejo,
como também sinto,

entendo que gentilmente querem nos dizer
o quanto realmente somos

quando, comparados com as existências
que de fato por todos esses universos

de formas incríveis realmente coexistem.

OUTRAS REALIDADES



68

NOVOS PLANETAS SÃO DESCOBERTOS

Estou totalmente animado
com o descobrimento de novos planetas
que estão localizados
fora do nosso sistema solar, é claro,
indicando naturalmente
que, diferentes vidas totalmente inteligentes
existem obviamente
por esses cosmos que simplesmente
sinto estarem aborrotados.
Por essa razão fiquei animado
com esses descobrimentos
pois, quando calmamente penso
nessa criação de fato
então, logo vejo que Deus não criou
planetas para viverem desabitados.
Portanto, seguindo essa análise,
entendo tudo muito claro
porque, realmente não sigo teses
nem muito menos doutrinas religiosas
criadas pelo homem, para assim,
obviamente nos controlarmos.
Preferindo seguir os fatos e somente a Deus
pois, afinal de contas não sou ateu
mas, por outro lado, talvez por ser
um ser totalmente espiritual
não sigo nenhuma religião
porque não são elas que nos salvam.
Preferindo olhar sempre para o alto
de onde realmente tudo vem
e, onde outros seres habitam
e, apesar de para nós serem esquisitos,
vivem em planetas absolutamente fantásticos!
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 SERES FORMADOS DE PLASMA

Quem realmente imaginava
que seres formados de plasma
existem por esses universos

repletos de saber e muita graça.
E, para aqueles que infelizmente

ainda pensam isso ser uma grande piada
por terem suas mentes

totalmente lavadas
do lixo que tristemente aprenderam

devido às dogmas erradas,
peço que urgentemente se informem

pois isso não é nenhuma anedota
que diariamente se ouve
nessas ignorantes praças.

Porque a criação que constantemente surge
é inteligente e obviamente enorme!

Além de totalmente esquisita.
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Mas, apesar dos pesares,
claro que temos de reconhecer

que não é comum se ver
seres formados de plasma

silenciosamente nos visitarem
altas horas da madrugada

quando geralmente sozinho estamos
dormindo em nossas casas.

Essa realidade precisamos entender
e, naturalmente reconhecer

que seres formados de plasma existem!
Como também constantemente nos visitam,

a razão que fazem isso
é porque são primeiramente destemidos

pois, horrorizados veem como existimos,
planeta que, em vez de propagar o conhecimento,

persiste em produzir sofrimento
devido aos seus atos horrendos
por causa de diferentes vícios

e uma sempre crescente corrupção
presente em todos os níveis das sociedades

daí, serem totalmente desmoralizadas.
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 UMA NOVA MENTALIDADE

Tenho observado na realidade
no mundo surgindo com toda naturalidade

realmente uma nova mentalidade
entre aqueles que imigraram

de seus países, é claro,
há procura de melhores oportunidades.

E, por obviamente estar incluído
no rol desses magníficos seres

que, apesar da dor e saudade
por viverem distantes

dos amigos e familiares,
como também da nação onde nasceram,
imigraram e coletivamente pensaram

no futuro e grande legado
que, por esse mundo espalhados

realmente têm feito.
Para assim, com fé, esperança e sacrifícios

uma nova mentalidade está surgindo
entre esses novos cidadãos

pois, verdadeiramente a maior parte
dessas pessoas que por diversas razões imigram

vêm rapidamente se adaptando
aos costumes do país que decidiram
também por vários motivos viver.
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E assim, juntos por fim, estamos mudando
a mentalidade de uma nova geração
de imigrantes que até pouco tempo

eram vistos com desconfiança
por aqueles que infelizmente

naturalmente lhes falta a razão.
Por isso, alegre tenho visto

uma nova mentalidade fluindo
na mente de milhões que, como eu,

apesar de ainda não estarem no apogu
estamos de fato transformando

e, nesse incrível processo
de beleza, teor e grande nexo,

além de estarmos totalmente transformando
o país onde escolhemos viver,

estamos ao mesmo tempo mudando,
portanto nos aperfeiçoando
para assim, unidos por fim,

construírmos com essa nova mentalidade
um lugar ao sol de verdade,

onde naturalmente evoluiremos
livres e totalmente sem limites

onde possamos realmente atingir.
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 PROPULSÃO HUMANA:
DA CAVERNA AO SER DE HOJE

Quando impressionado analiso
a propulsão que passamos

num relativamente curto período
então, chego a conclusão

que essa drástica transformação
verdadeiramente teve auxílio

de seres obviamente superiores
por serem inteligentes e criadores.

Porque na realidade
quando calmamente observo

essa gigante transformação que tivemos
por relativamente uma breve época

então, claramente vejo
que algo super importante

durante essa era realmente ocorreu.
E, se tivesse de apostar nesse relato,

diria sem medo de errar de fato
que, durante esse relativamente curto tempo

o que realmente aconteceu
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foi o contato de seres extraterrestres
muito mais avançados

porque foram talvez milhões de anos
antes de nós provavelmente criados.
Pois, quando boquiaberto comparo

com o homem das cavernas
com o ser de hoje

tecnológico e bem avançado
então noto, é claro, que algo importante

mas, que por todo esse tempo
infelizmente tem sido abafado,

evidentemente que ocorreu.
Contanto, analisando por diferentes ângulos

essa propulsão humana,
vejo sem enganos que o homem foi tocado

e, totalmente transformado,
tornando-se tecnológicamente fantástico!

Criativo e totalmente pesquisador
nos dias de hoje, graças a esse contato

que profundamente lhe modificou
tornando-o prático e tecnológico

devido aos constantes ciclos
portanto, à esses seres hoje totalmente viável.
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 ALMAS GÊMEAS

Durante muito tempo venho lendo
assim como, cautelosamente analisando

fatos totalmente comprovados
de seres que que aqui viveram
mas, que daqui já se passaram

deixando nesse complexo processo
uma alma gêmea que,

segundo as claras evidências,
realmente nunca se esquecem

pois, se amam de fato.
Isso já está verdadeiramente comprovado

através de pesquisas que envolveram
desde médiuns à psicanalistas

e, até mesmo psiquiatras
que unidos nessa temática

tentam naturalmente entender
para então em seus livros explicarem

o tremendo poder dessa incrível verdade.
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Porque os casos de almas gêmeas
deixou de ser uma simples teoria

ou, apenas mais um caso
de um fenômeno realmente inexplicável,

pois já está comprovado
que almas gêmeas existem!

Por isso as várias comunicações,
seja em forma telepática, sonhos ou visões

verdadeiramente nunca param.
Porque muitos têm visto, ouvido, sentido

a presença e até mesmo em diversos casos
comunicações que realmente lhes marcam

profundamente em suas vidas.
E, como isso também ocorreu comigo
então, obviamente cheguei a conclusão
que as almas gêmeas não são um mito

pois, além de magnificamente provarem
que a vida, quando deixamos essa forma física

continua com toda naturalidade
porque o amor dado por nosso Criador

realmente nunca lhes abdica,
muito pelo contrário...
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A TRISTE REALIDADE DO EGO

Quando, realmente pensativo reflito
sobre tudo que muitos fazem
ou, infelizmente têm dito
por terem um ego algumas vezes
superior a estatura que possuem de verdade
então, naturalmente vejo
que, provavelmente muitos desejos
realmente não se concretizam
devido a triste realidade do ego
que muitos verdadeiramente têm
mas, que por outro lado,
tiram-lhes a sanidade de fato.
Por isso, vividamente acredito
esse ser um dos maiores problemas
que o sistema administrativo tem
em juntar, orientar e guiar
obviamente qualquer sistema.
Porque muitos incrivelmente se esquecem
que na realidade ninguém cresce
nesse mundo naturalmente sozinho
mas, por causa do ego erroneamente pensam
que podem sem lamentos construir
um enorme e sólido império
sem nenhum receio que possa ruir.
E assim, analisando essa terrível ambição
confesso ficar mesmo abismado
pois, sei que nessa confusa e complexa vida
nenhuma andorinha sozinha faz verão.
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PARIS: A CIDADE LUZ

Todo ser no mundo sabe
que Paris de verdade
é conhecida como a cidade luz
por ter na realidade
uma imensa claridade
portanto, ser justo se dizer
que, apesar das noites existirem
ninguém realmente tem medo
contanto, é como se elas não existissem.
Pois, quem vive em Paris
ou, até mesmo aqueles
que por algum tempo vivem
verdadeiramente no espaço,
caso dos já diversosastronautas,
podem obviamente esse fato constatar
porque, apesar de estarem rodeados
pela tenebrosa escuridão,
mesmo estando distantes veem
a claridade que emana de Paris
cidade luz que assim consegue
realmente iluminar o ambiente
e, com isso, alegremente prevalecendo
perante a sempre temível escuridão.
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 CORUJA

No quintal da minha vizinha
e, exatamente numa árvore frondosa
mora uma grande coruja
cuja canto às vezes me assusta
pos soa como se fosse um goro
daí, sinceramente não gostar.
Mas mesmo assim admiro
tanto a sua bravura,
como o seu bem-estar
pois, apesar de estar sozinha
vivendo naquela imensa árvore
ainda tem uma clara vontade
da solidão realmente dela afastar.
Por isso, de vez em quando ouço
o seu breve canto rouco
o silêncio da noite quebrar
vindo do quintal da minha vizinha
que, francamente um dia
conversando através do muro
quase sussurrando me confessou
que, por também ser sozinha
às vezes timidamente canta
na esperança da tristeza afastar.
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ROMANTISMO

Durante o final do século XVIII
surgiu na avançada Europa
primeiramente na Inglaterra,
seguindo-se pela Alemanha e a França,
onde depois se espalhou para Portugal,
Espanha e a Itália, qual, como fogo na palha
de lá ao mundo se espalhou.
Marcando com isso o fim
da badalada época clássica
e, como a história eloquentemente relata,
uma nova visão ao mundo criou.
Mas, como todo movimento tem as suas divisões,
o Romantismo se diversificou no campo das Artes
e com isso, grandes poetas e escritores
revelando as suas visões e os diferentes amores
passaram a escrever em seus textos
tudo aquilo que viam, portanto fugindo
dos nobres totalmente frios
da paixão que agora até mesmo
os burgueses abraçam sem medo
marcando assim, o fim da era clássica
e o começo do Romantismo,
movimento francamente repleto
de políticos, filósofos e escritores
que refletiram nos poemas e lirismo
uma esplêndida visão
pois, abertamente narravam
o individualismo e os seus amores.
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CORRUPÇÃO: A TRISTE MARCA DA HUMANIDADE

Realizamos diversos avanços
em vários sentidos de verdade,
como também produzimos
bons seres na realidade.
Mas mesmo assim apesar de crescermos
realmente sem nenhum medo,
vejo também que infelizmente
paralelamente à esse crescimento
a corrupção também tem sido
a triste marca da humanidade
pois, coloca para sempre em nossa história
verdadeiramente uma mancha terrível!
Porque quando calmamente
analiso tudo isso,
então logo vejo que até mesmo os políticos
eleitos por nós para nos servirem,
tristemente também estão envolvidos.
E assim, numa máfia quase sem fim
por causa das eternas cumplicidades,
continuamos mergulhados na desonestidade
e, nesse sujo e vicioso processo
continuamos a todos fingindo
e à nós mesmos mentindo
numa embaralhada e complicada corrupção
que, em prol da verdade
infelizmente já se tornou
a triste marca da sociedade
que assim, descaradamente mentem
realmente sem nenhum pudor.
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EVIDÊNCIA

Fiquei realmente impressionado
com o artigo juntamente com o vídeo

que hoje li, como também vi
num site que diariamente mostra

realmente as últimas descobertas científicas
à respeito de textos que saem
seja em revistas ou jornais,

contanto que seja sobre novas
importantes descobertas

que venham assim definitivamente mudar
e, portanto revolucionar

definitivamente o curso de nossa história.
E assim, para não fugir a regra por fim,
hoje nesse site foi colocado um artigo

sobre um estudo minuciosamente desenvolvido
por arqueólogos, geólogos e paleontólogos

durante vários anos nas márgens
do Rio Amarelo na China

qual, claramente mostrou a evidência
de um enorme dilúvio ter ocorrido

em torno do ano 1900 ac, associando então
com o monstruoso dilúvio bíblico.

Coincidência ou não e apesar
das datas na história chinesa
realmente não serem exatas

em relação a essa descoberta,
a realidade é que ela incrivelmente revela
exatamente o que outrora fôra contado

mas, que infelizmente por falta
de uma sólida evidência

infelizmente interpretado
como apenas mitos criados,
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exatamente como é o caso de tantas histórias...
Acontece, que agora, esse não é o caso,

pois tecnologia de ponta foi usado
ficando assim constatado

após dados estratigráficos serem tirados
juntamente com datação por radiocarbono

verdadeiramente revelarem
que esse impressionante dilúvio ocorreu

aproximadamente no ano 1900 ac,
portanto, durante a Dinastia Xia
contanto, variando apenas o ano
que exatamente ela aconteceu.

Confesso, que o que mais me impressionou
sobre esse longo e maravilhoso texto

foi saber que até pouco tempo
os chineses francamente viam

esse capítulo de sua própria história
como, realmente um mero mito.

Agora, eles mesmos estão fascinados
graças a evidência, é claro,
porque estão reconhecendo

que esse imenso dilúvio
que atingiu também o Rio Amarelo,

contanto e segundo a Bíblia todo o mundo,
foi um evento que iniciou
a criação da Dinastia Xia,
assim como o começo

de sua própria civilização!
E, de acordo com o chefe da equipe
que deu essa magnífica explicação,

falou que a evidência é óbvia,
acreditando que irá mudar a data

como também a história à respeito
do que aprenderam até então.
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 A ERA DA DIGITALIZAÇÃO

Fico realmente fascinado
quando na realidade comparo

a maneira que outrora
as pessoas orgulhosamente publicavam

quando, naturalmente comparado
com a era de hoje, onde tudo

autboomaticamente é digitalizado
em práticos e bonitos PDF’s, é claro,

tornando assim tudo
tanto mais limpo, como simplificado.

Porque com isso não temos de desbravar
as florestas que tanto bem nos dão,

nem tão pouco sujar
o ambiente que sinceramente

precisa urgentemente do bem-estar.
Pois, finalmente chegamos

à magnífica era da digitalização,
verdadeiramente super rápida!

Aumentando com isso
a sempre valorosa,

além de obviamente poderosa
interligação.
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E nesse incrível processo
de incomparável relevância,

vemos as nossas obras atingirem
lugares que anteriormente
realmente sem o auxílio
dessa incrível tecnologia

que se modifica à cada dia,
obviamente nada disso seria possível.
Portanto, até mesmo as Bibliotecas

desse vasto mundo estão se adaptando
e, nesse processo também digitalizando

contanto, transformando as obras
que o mundo outrora publicava

em padrão impresso, para o digitalizado
e com isso, belos e coloridos PDF’s
graças a tecnologia da digitalização

são elegantemente por todos criados
e normalmente pelos autores
eloquentemente publicados.
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  SÉCULO XXI: A ÉPOCA DO CONHECIMENTO

Nunca em nenhum período
de nossa tumultuosa história

verificamos realmente um tempo
onde verdadeiramente o conhecimento

quebrou tantos tabus e mitos
como no século XXI

portanto, como nesse de agora.
Porque por toda a nossa conturbada história

e, apesar das guerras sempre inglórias,
o desenvolvimento coletivo temos visto,

mas não como tem ocorrido agora.
Pois hoje, as invenções acontecem

incrivelmente por todo lado
numa impressionante velocidade

por termos evidentemente evoluído,
abraçando assim o conhecimento

devido logicamente ao saber
e, com toda naturalidade.
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Daí claramente entender
que o século XXI é a época do conhecimento

qual, sem lamentos deixaremos
velhos costumes que criamos
devido a ignorância e o engano

por isso, erroneas dogmas criamos
e estupidamente por muito tempo seguimos.

Acontece que agora, com essa evolução
a nossa visão é obviamente outra,

graças ao magnífico conhecimento
que finalmente conquistamos,
fruto das inúmeras pesquisas,
sinônimo de árduos estudos

mas, que sempre valem a pena
por definitivamente nos tirarem do escuro

portanto, da ignorância plena.
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PARAR NÃO SIGNIFICA O FIM

Recentemente recebi uma notícia
vinda através do e-mail de uma amiga
qual, para a minha surpresa anunciava

que a sua já famosa revista digital
não iria mais publicar,

contanto iria parar por razões íntimas.
Confesso que por um certo tempo

triste e pensativo fiquei,
pois na realidade não esperava

aquela decisão para mim tão drástica!
Porque aliás, essa revista fez sucesso

realmente em muitas praças.
Para, repentinamente reconhecer

após cautelosamente por duas vezes
o e-mail dela recebido ler,
que a vida é assim mesmo

e, afinal de contas logo concluí
que parar não significa o fim,

inclusive muitas vezes
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representa exatamente um novo começo,
mesmo que esse projeto seja
totalmente diferente daquele

que arduamente criamos
e durante muito tempo lidamos

 apesar de só, como foi o seu caso.
Abdicar de algo nunca é fácil!

Pois precisamos sentir o momento
portanto, como ela mesma narrou

chegou a hora de parar o que outrora criou
em prol de um novo projeto

qual, sei que também lhe dará certo
principalmente quando diz respeito

ao sempre bem-vindo lirismo.
Sucesso amiga em sua criativa vida

e aproveite esse novo ciclo
sempre com a mesma coragem e sorriso.
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A REALIDADE DO ESPÍRITO

Todo aquele que é aberto
espiritualmente se falando,

já teve obviamente sem enganos
encontros no campo espiritual.

E, até mesmo aqueles que
ou por simples curiosidade

ou, por terem sede de aprender de verdade
e por isso estudam a Bíblia

ou até mesmo outros livros sagrados,
sabem que dentro de nós na realidade
habita temporariamente um espírito
que, quando chamado pelo Altíssimo

então, deixa esse mortal corpo automaticamente,
realmente sem nenhuma contrariedade.
Porque sabe que só estava nele vivendo

por um curto período de tempo,
pois essa foi a sua missão na realidade.

Portanto, esse fato é uma verdade,
lemos sobre isto até mesmo noutras sociedades

que, embora tenham culturas
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totalmente diferentes em comparação
à essa da gente e, apesar de praticarem
doutrinas religiosas e denominações

completamente diferentes também ensinam
essa profunda, complexa e incrível realidade.

Daí vermos, lermos ou ouvirmos falar
em diferentes manifestações espirituais

que ocorrem realmente diariamente
causando tanto o bem como o mal

dependendo do espírito no momento presente.
Contanto, sabemos que o espírito é real!

O que precisamos minuciosamente entender
é o caso da reencarnação

pois, além de ser verdadeiramente complexo
quando paramos para lhe analisar

verificamos que até faz nexo,
precisando portanto cautelosamente

esse caso naturalmente estudar.
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O CLIMA ESTÁ TRANSFORMANDO O MUNDO

Acredito plenamente em profecias
e tenho visto impressionado
como o clima de fato
está transformando o mundo
pois, o aquecimento vem surgindo
realmente por todo lado.
Portanto, vejo que isso é bíblico
por encontrar também nas profecias
e, para aqueles que ainda não acreditam
peço que calmamente analisei
exatamente isso que tenho
em vários lugares apreensivo visto.
Daí, obviamente estar preocupado
por claramente ver o planeta aquecer
e naturalmente entender
que na realidade pouco podemos fazer
em relação desse triste fato.
Contanto, peço ao mundo que prepare-se!
Porque o clima está rapidamente
mudando tudo de verdade
e, se realmente continuar
nesse acelerado ritmo
então, naturalmente catástrofes virão
e para sempre certamente mudarão
o que outrora muitos erroneamente pensavam
ser totalmente impossível mudar.
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A OBSESSÃO PELO PODER

Uma das coisas que sempre me horrorizou
foi ver a mentalidade desses
que, infelizmente por serem
totalmente focados em obterem poderes
acabam ficando realmente doentes
contanto, verdadeiramente obssecados
com tudo que diz respeito sobre poder.
Isso me impressiona por entender
não fazer obviamente bem a ninguém,
pois tudo que se torna numa obsessão
além de prejudicar o coração
no sentido da pessoa se tornar egoísta,
também afeta imensamente o equilíbrio
que todos devem na vida terem
para então assim poderem
viver uma vida saudável.
Caso contrário ficarão obcecados
na ganância de sempre obter o poder,
que por muitas vezes só prejudica
até mesmo a própria saúde,
porque inúmeras vezes perdem o sono
devido essa obsessão e engano,
erro que persistem em cometer
tristemente sem hesitar
qual, como resultado,
roubam-lhes do seu bem-estar
que aliás, não tem preço, é claro.
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MENTIRA: UMA TRISTE REALIDADE
EM TODA SOCIEDADE

Quando cautelosamente analisamos
as atitudes abertamente contadas
nas inúmeras e diferentes praças
desse mundo cada vez mais sem graça,
fico realmente horrorizado
por ver tanta desonestidade.
Porque, quando calmamente observo
essas incríveises sociedades
logo obviamente entendo
a razão por serem tristes de verdade.
Mas, como poderiam serem felizes?
Se constantemente mentem,
enganando sem nenhum remorso outros,
enquanto nesse processo
totalmente sem pudor nem muito menos nexo,
pois com isso, incrivelmente mentem
até para si mesmo,
aumentando assim a complexidade
que a mentira tristemente causa
no seio de toda sociedade
que esse mal erroneamente abraça
e, que tanto problema causa na realidade.
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JOGOS OLÍMPICOS

Muitos infelizmente têm reclamado
sobre a realização dos Jogos Olímpicos
dessa vez organizado no Rio, é claro.
Acontece que esses bagunceiros
obviamente que não entendem
a importância de sediarmos
apesar dos imensos desafios enfrentados
para que assim esses relevantes jogos
possam finalmente serem concretizados
para então, no mapa eternamente ficarmos.
Mas, primeiramente, para isso ocorrer
um cuidadoso planejamento terá de acontecer
qual, sabemos que leva dinheiro e tempo
portanto, realmente muito trabalho
para que por fim possamos ter
a Vila Olímpica que não somente abrigará
os atletas que nela quiserem estar,
mas também de agora para frente será
a moradia dos nossos atletas
que, radiantes em plena festa
verão os seus sonhos de longos anos
verdadeiramente se materializar.
Contanto, para que bagunçar e brigar?
As sementes já foram plantadas
e, embora nessa participação tristemente
não termos conseguido ganhar
o número de medalhas desejadas,
temos que ter sapiência
como também a paciência
para esperar essas sementes
naturalmente germinar.
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 EXPERIÊNCIA DE QUASE MORRER ( NDE )

Lendo o jornal de medicina e alguns dias depois
vendo um incrível documentário

paralelamente filmado por um período
de quatro anos em cinco países localizados

em três continentes distintos
Europa, Ásia e o americano,
ficou realmente constatado

que essa outrora confusa experiência
verdadeiramente não é nenhum engano.
Esse fato na sigla em inglês ( NDE )

ou seja: Near Death Experience,
que no nosso idioma chamamos
de experiência de quase morte,

porque é exatamente isso que os indivíduos
naturalmente experimentam,

ocorreu até mesmo com dois médicos
que formavam o grupo dessa equipe.

Isso ficou minuciosamente documentado
como também registrado nos equipamentos

que magnificamente fotografaram
e assim incrivelmente registraram

no momento exato quando o espírito
ou, se assim preferirem, a energia

como se num ato de magia
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ou, talvez movida por um comando
deixou o corpo por alguns segundos,

tendo inclusive ocorrido casos
em que o espírito deixou a matéria
retornando após alguns minutos.

Isso é incrível! Isto é mesmo fantástico!
E o mais fascinante de tudo isso

é que o indivíduo não perde a consciência
pois se lembra detalhadamente

onde a sua energia ou espírito esteve
portanto, se lembra de cada fato.
Contanto, hoje estou maravilhado

por muitos terem passado
e, portanto, minuciosamente conhecerem

a chamada experiência de quase morte
que no passado tantas vezes muitos tiveram

mas, que infelizmente por causa
da falta de tecnologia, como também

devido a ignorância generalizada,
apesar de muitos passarem

por essa mesma experiência na realidade
essas ocorrências eram ignoradas

como meras imaginações e mais nada.
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CONTROLE MENTAL

Muitos realmente já ouviram falar
que a mente é um órgão super complexo,

mas poucos são aqueles que sabem
e, por isso mesmo atestam

que sempre existiram programas
fomentados por governos em sigilo

que não somente lavam totalmente a mente,
como também lhe controlam eternamente.

Fiquei triste e ao mesmo tempo
naturalmente horrorizado
ao ler artigos exclusivos

de casos considerados verídicos
por governos fundados

com o propósito de profundamente estudar
as mentes até de crianças
que, infelizmente no final

devido as diversas experiências
em que incrivelmente passaram

acabaram no manicômio
com os seus nomes até mesmo trocado

e assim muitos viveram e morreram
sem verdadeiramente saberem

o que tinha lhes acontecido
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por causa do impressionante controle
durante um longo período de tempo

em suas mentes ocorrido
sem que nada pudessem fazer

por serem prisioneiros do sistema
que camufladamente lhes estudavam pra valer.

Enquanto em outros casos
aqueles que já eram crescidos

assassinam se tornaram
e, para os seus governos trabalharam,

graças ao controle mental
que tristemente passaram.

Confesso que fiquei impressionado
quais, provam claramente

que nem sempre os governos
às vezes poderosos e faceiros

fazem as coisas em prol do nosso bem
quanto à isso, ficou nitidamente esclarecido.
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 OVNI EXPLODIU O FOGUETE SPACEX

Para aluns essa narração se parece
com uma pura criação feita pela mente

contanto, uma mera ficção
mas, para ser mais claro,

estava realmente terminando
a construção desse livro

cujas realidades sinceramente afirmo
terem a mim causado uma enorme fascinação,

talvez por ser um eterno curioso
e, sendo assim, realmente sempre

tentar tanto entender,
como naturalmente aprender

tudo aquilo que me cerca por compreender
que para tudo existe uma razoável explicação.

Portanto ao ver em diversos jornais
incluindo até mesmo vídeos

que finalmente claramente nos mostraram
a razão que o foguete SpaceX explodiu

mesmo antes de ter sido lançado,
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li, vi e logo naturalmente entendi,
graças obviamente ao vídeo
que nitidamente nos mostra

a presença de um OVNI, que agora,
está sendo apontado como a causa

desse aperfeiçoado e moderno foguete
intitulado SpaceX inesperadamente explodir.

Revelando-nos então a tecnologia
que os extraterrestres possuem

pois, mesmo à distância conseguem
fazer aquilo que querem realmente explodir

e, apesar de permitirem serem filmados
sinto que, por serem tecnologicamente

muito mais avançados, então, infelizmente
esses ataques teremos de aceitar
devido a sua superioridade e fim.
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 A TRISTE REALIDADE DOS MITOS
Um fato que realmente sempre me impressionou
foi ver a triste realidade dos mitos
que infelizmente se espalham com vontade
até mesmo em lugares sinistros
e, como resultado acabamos sendo enganados
porque a verdade não nos fôra dito.
Isso é um tremendo absurdo
além de ser totalmente ridículo!
Pois, o por que, que não nos ensinam
os acontecimentos aqui ocorridos
apesar de parecerem criativos?
Como por exemplo os diversos casos
de esqueletos de gigantes encontrados
dentro de cavernas e grutas
algumas até mesmo subterrâneas
para, quando o teste de ADN’s neles
forem finalmente concluídos
o resultado provou serem extraterrestres
que outrora aqui viveram, portanto existiram.
Mas, em vez de deixarem o mundo saber,
silenciosamente lhes colocam
no subterrâneo do Museu Smithsonian
para assim, minuciosamente ser estudado,
enquanto ao mesmo tempo ficam guardados
e assim do público muito bem escondido,
como infelizmente sempre fizeram
com os importantes descobrimentos
daí, até hoje existirmos
nessa triste realidade de mitos,
porque é exatamente o que nos ensinam,
deixando-nos nesse processo ignorantes
em relação até mesmo da nossa própria história.
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 COSMOS: UMA NOVA FÍSICA PARA
DIFERENTES REALIDADES

Fiquei realmente entusiasmado
como também totalmente excitado
com os novos fatos que a NASA
incrivelmente tem catalogado

e, rapidamente ao mundo comunicado
sobre os novos dados, contanto fatos

que as suas sondas vêm documentando
à respeito desses universos

que outrora erroneamente pensávamos
realmente já termos entendido.

Acontece que com o modernismo
e os diversos avanços científicos
ocorridos nessa passada década,

podemos agora atestar
que a física que ensinamos cá
é completamente diferente

com os acontecimentos vistos
e precisamente registrado

pelos sensores e computadore
cautelosamente nas sondas e satélites embutidos.
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Por isso, agora, recentemente descobrimos
que a física aqui empolgadamente ensinada
não corresponde às experiências elaboradas

no cosmos de teor e muita graça.
Para então, nessa beleza e total fascinação

continuarmos diariamente aprendendo
conforme cada descobrimento que fazemos

e, pelo menos nesse presente momento
baseado em tudo aquilo que tenho visto

como obviamente lido,
para totalmente entendermos o cosmos

teremos de criar uma nova física
devido as diversas realidades

que em vídeo temos visto
e até mesmo abismado ouvido

tão grande é a nossa atual capacidade
daí, compreendermos a complexidade

dessas existências cujas realidades
cedo ou tarde deixarão de ser esquisitos.
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TEMPESTADES SOLARES

Segundo os cientistas que constantemente observam
o sol e os seus incríveis ciclos
têm atualmente demonstrado
uma enorme preocupação ao fato
que inesperadamente à qualquer momento
pode surgir uma tempestade solar
qual, dependendo do seu tamanho
percurso e grande força
pode violentamente atingir a Terra
destruindo assim inúmeras vidas
como agora esses mesmos cientistas
afirmam outrora ter ocorrido.
E, é exatamente por isso
que os cientistas do mundo todo
se interligam e dedicam
em muitos casos todas as suas vidas
em prol da pesquisa
para em contrapartida adquirirem
o conhecimento de sua origem
e assim, entendidos por fim,
naturalmente se prepararem
para enfrentarem as tempestades solares
que agora por tanto lhes estudarem
obviamente que sabem
ser apenas uma questão de tempo e fim.
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O CÉREBRO

De acordo com os mais recentes estudos
como também profundas pesquisas

abrangendo diversas áreas do cérebro
assim como diferentes sexos

crenças, filiações políticas, grau de educação
em realmente inúmeras raças,
o que mais me impressionou

foi saber que a conclusão
desse longo e diversificado estudo

concluiu que o cérebro tem realmente
apesar dos inúmeros mitos

por tantos erroneamente ditos
verdadeiramente um poder infinito.

Isto é incrível! Isso é absolutamente fantástico!
E, segundo revelou o jornalista

em seu artigo exclusivo sobre ciência,
um dos principais cientistas

precisou extrair as suas amigdalas
e, durante a presumível simples operação

foi clinicamente dado como morto
por impressionantes dez minutos.

Acontece que durante esse período de tempo
o seu espírito deixou o seu corpo

e, enquanto no espaço flutuava
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tudo que estava ao seu redor no cosmos
tanto via como, quando ele ao seu corpo retornou

vividamente se lembrava,
levando-lhe a crer que realmente

somos seres espirituais,
como também a incrível realidade
que o cérebro é infinito de verdade

graças a interligação existente,
entre a matéria e o espírito da gente.

E, segundo o mesmo artigo
esse cientista era um orgulhoso ateísta

até antes do que lhe ocorreu
agora, depois que viu anjos e outros seres

trafegarem relativamente junto dele
sem realmente perder a sua memória,

conta abertamente para todos
o que verdadeiramente aconteceu

naquela mesa de operação
quando o seu coração de fato parou
levando-o literalmente ao apogeu,

e nesse processo provando
que o cérebro não morre

quando daqui nos passamos.
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