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Poemas que relatam transformações

surgidas em ciclos na vida, como um todo.

O autor
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Quando paramos para analisar
a razão pelo qual

dessas tremendas transformações
ocorrerem repentinamente

deixando-nos realmente assustados,
logo vemos que o desenvolvimento

causado através da revolução industrial
totalmente desorganizado

porque de fato só viu
os interesses financeiros

portanto, quando por outros ângulos
cuidadosamente analisamos,

na realidade vemos que não foi nenhuma bênção
mas sim, infelizmente um grande engano.
Por isso, se cautelosamente verificarmos

e, profundamente estudarmos
o que realmente vem acontecendo

à partir desse exato momento
então, chegamos a natural conclusão
que os ciclos realmente à cada ano
em todo o planeta realmente estão

rapidamente se multiplicando.
Portanto, concluí, isso ser o resultado

da ganância humana de fato
que os industrialistas têm

em tirar do solo e transformar
devido os avanços científicos,
como também o tecnológico,
sem realmente se importarem
no que isso possa na realidade

obviamente se tornar.
Acontece, que a Terra é um ser vivente

PREFÁCIO
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e, cedo ou tarde irá revidar
pois, está cansada de ver sofrimento

assim como, de tanto sofrer,
por causa desses cujo saber

foi superado pelo capitalismo,
sistema que totalmente desconhece

evidentemente o benquerer
porque escraviza e destrói,

contribuindo contanto que os ciclos
do ódio, das pragas, doenças, e dessa
sempre crescente falta de esperança

contribuam contra a segurança
de um planeta que constantemente vive

cada vez mais aflito
devido aos vários conflitos

oriundos desses ciclos
que, com o passar do tempo

tornam-se mais violentos
e verdadeiramente drásticos!

Daí, presenciarmos tantos absurdos
devido a falta de consciência

e, nesse processo vemos os ciclos
verdadeiramente destruindo

como, também transformando
um planeta que horrorizado sinto
à passos largos está se passando...

E, confuso me pergunto...
O por que, que temos de destruir
um paraíso tão belo e fecundo?

A troco de quê?
Mudem meus amigos!
Pois os ciclos são reais

e, à cada ano rapidamente estão aumentando
contanto, nos retribuindo esse mal

que à tanto tempo estamos causando...
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Porque, segundo os estudos mais recentes
sobre esse incrível fenômeno

que tem a duração entre dois à sete anos
e, que foram batizados de El Niño e La Niña

qual, há cada ano que se passa,
as evidências ficam mais claras

ou seja: que os oceanos desse belo planeta
estão rapidamente aquecendo

e, com isso fazendo-nos lembrar
de predições que nos contam

que essas águas irão chegar ao ponto
de criar a chamada ebulição,

fervura que infelizmente tudo destruirá.
Os ciclos já algum tempo que começaram

e os cientistas na realidade
ainda não sabem o período de tempo

que levará para essas águas realmente
esquentarem ao ponto de fritar

contanto, de destruir toda existência.
Porque, queiramos ou não,
a água é um dos elementos

essênciais para a vida
portanto, peço que orem e preparem-se!

Pois profecias sobre esses ciclos
há muito que existem de verdade

para se realizarem durante um tempo...
Será que estamos chegando ao clímax de tudo?

E, se por acaso estiver certo...
Então, isso significa ser o fim da humanidade?

Ou, quem sabe... Um novo começo?
Aguardo com todo respeito

o cumprimento dessa talvez triste
mas, gostemos ou não pura verdade.
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Me maravilho ao verificar que
essa reciclagem realmente ocorre
em forma de perfeitos ciclos,
por entender ser uma maneira
totalmente natural e verdadeiramente peculiar
dos universos desses tóxicos com muito nexo
simplesmente do homem
realmente sempre inconstante se limpar.
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VIDA: UMA TRANSFORMAÇÃO CONTÍNUA

Quando reflito no significado da existência
logo entendo que a vida nada mais é
do que uma transformação contínua.
E acredito que devemos refletir
nesse fato constantemente,
para, então, realmente ninguém se iludir
pensando que o que criaram
ou, em alguns casos, ganharam ou herdaram
verdadeiramente terão para sempre!
Porque a realidade claramente nos mostra
obviamente uma outra verdade
qual, quando minuciosamente analisamos
observaremos que até mesmo nós
vivemos aqui somente por um determinado tempo
exatamente como essa vasta criação e fim.
Por isso, aproveito o meu momento
realmente, sempre fazendo o bem,
pois a vida é uma transformação contínua!
Daí, sugerir esquecerem a vaidade
porque tudo nessa vida passará de verdade...
Contanto, segundo as minhas pesquisas
nessa área sobre as diferentes formas de vida
confesso, que cheguei à conclusão
que toda existência passa
por uma transformação contínua,
indiferente à sua composição.
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TRANSFORMAÇÕES

Montes que por causa
do grande volume de água
simplesmente desabam!
Deixando no processo muita gente desesperada

Crateras que repentinamente
no chão incrivelmente se abrem
engolindo vidas, casas, carros e até árvores,
devido as absurdas extrações de petróleo
como também os naturais gases

Rios que com o tempo
devido o uso abusivo do homem
e o calor gerado de um sol constante
realmente secam,
causando assim uma catástrofe enorme!

Florestas outrora verdes!
Mas, que agora não mais existem...
Criando um cenário triste
devido a queimada brava
que, infelizmente ainda persiste...

Sociedades que se transformam
e, nesse processo discordam
até mesmo de si mesmos,
causando com isso dores em seu meio,
sem falar nos eternos preconceitos
porque, tristemente insistem em maltratar.
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Vejo realmente horrorizado
tempestades que se tornaram frequentes de fato!
Fruto das transformações que acho
mudarão para sempre esse quadro

Buracos negros que surgem
no centro de nossa galáxia,
lembrando-nos que o nosso tempo
apesar dos eternos lamentos...
É na realidade favas contadas
Vulcões que de repente
sem avisarem entram em erupções,
maremotos, ciclones, secas, enchentes, terremotos
nada mais são do que a Terra nos revelando
com repúdio a sua indignação por nós

Ciclos que vêm e vão,
momentos que rapidamente passam...
numa constante reciclagem
de grande nexo, poder e verdade

Porque, queiramos ou não,
essas transformações me parecem serem contínua!
Portanto, elas sempre existiram
apesar da ignorância, medo e segredo

Sobre uma realidade incessantemente
e, pelo menos para mim, apesar de seus efeitos
levarem muitos ao desespero,
vejo simplesmente ser a maneira
que esses cosmos naturalmente se reciclam.
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 TEMPESTADE

Observei realmente abismado

árvores dançando no ato

sendo violentamente sopradas pelo vento

que, totalmente ignoram-lhes, é claro.

Porque o que surpreso vi

foi uma tempestade cujo quadro

deixou-me francamente chocado

pois, indiferente ao que sentimos

trouxe até inúmeros tornados.

E assim perplexo observei,

amedrontado e boquiaberto,

um retrato verdadeiramente complexo

dessa complicada e formosa natureza

que, incrivelmente decidiu hoje

demonstrar o poder que tem

destruindo relativamente em pouco tempo

casas, carros, flora e fauna

como se realmente fossem brinquedos

contanto, ignorando sentimentos,

e nesse processo causando percas e dores

para aqueles que propriedades têm.
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Confesso que fiquei admirado

com a força demonstrada,

como também com a destruição

em curto tempo causada

por ventos que não têm compaixão.

E assim aprendi uma lição

que, enquanto por aqui viver,

ensinarei com amor e para valer!

Para então, as futuras gerações aprenderem

que toda natureza além de sua beleza

possui um incrível poder

como, também um impressionante saber,

que usa livremente sem vaidades

sempre para a sua própria reciclagem

portanto, descobri que as tempestades

são a maneira do planeta se desfender.
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 EVOLUÇÃO DO HOMEM

Acredito sem margens para dúvidas
que a nossa origem não vem daqui
planeta que, pelo menos para mim,
é um verdadeiro inferno!
Pois, realmente quando cuidadosamente observo
o nosso monstruoso comportamento
num constante convulsante cotidiano
então, tenho que reconhecer sem enganos
que realmente não passamos
de mentirosos e destruidores
vivendo em farsas cujos amores
são puramente fachadas,
porque de fato usamos máscaras
para fingir e contanto esconder as nossas dores.
Portanto, quando calmamente analiso
à tal evolução humana
tratada por alguns até com pompas,
vejo que na realidade pouco evoluímos...
Mas, mesmo assim erroneamente
pensamos que realmente somos uns bacanas.
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Por isso acredito que não somos originários daquii
contanto, entendo que a nossa origem
devido descobertas arqueológicas que foram feitas
em grutas e até cavernas pelas águas submersas
mas que infelizmente por causa da opressão
esses corpos encontrados
totalmente mumificados de gigantes louros
foram rapidamente pelo governo
completamente abafados
e, em vez de nos contarem a realidade,
surgem com estórias nada convincente
na tentativa de enganar a gente
daí, verdadeiramente não estranhar
porque a grande maioria das pessoas
desconhece à nossa própria história,
porque os governos e a igreja ocultam
o que há muito tempo já sabem
mas preferiram obviamente nos esconder.
Essa foi a grande razão que esse ano
decidi sem enganos de ser um missionário cristão,
pois fiquei decepcionado, como também frustrado,
por tantos anos a bíblia ter estudado
mas, em prol da verdade ter me cansado
de ver no ato tantas contradições...
Por isso, hoje, decidi escrever esse poema
na tentativa de revelar que a evolução humana
não é medida pelo que criamos aqui
mas sim, daquilo que recebemos e herdamos
dos extraterrestres que sem enganos
há muito tempo moraram aqui.
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Essa é a razão da nossa própria raça
ser totalmente diferente um dos outros
contanto, não viemos de Adão e Eva
como a religião ainda teima em ensinar,
nós somos frutos de seres realmente diferentes
e verdadeiramente avançados
que num já longínquo passado
aqui por algum tempo viveram,
cultivaram, geraram, ensinaram e criaram
mas, que devido os sistemas onde vivo
tudo que vai de encontro à esses ensinamentos absurdos
quase automaticamente tornam-se oculto
ao nosso já infelizmente fragmentado
e totalmente maleável conhecimento.
Mas a evolução do homem se encontra em seu DNA
que, aliás, é realmente diversificado
provando-me a existência de mais um quadro
completamente diferente do que esses
que, enganosamente temos estudado
porque os sistemas propositamente lhes aprovaram.
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 CONTINUIDADE

Lendo livros superantigos
sobre diferentes catástrofes,
verifiquei que a natureza
sublime em poder, beleza e grandeza,
é também especialista
na tal chamada justiça
pois, de vez em quando pratica
talvez para se vingar das feridas
que constantemente causamos
lhe intoxicando com inseticidas
como, infelizmente também os buracos
por todo o globo que diariamente criamos.
Portanto, refletindo nisso tudo
que viemos criando principalmente
nos últimos cem anos,
observei sem enganos
que o planeta é parcial
e usa a parcialidade
para se vingar de verdade
que, acredito realmente ser
a sua defesa natural
contra todo mal que
verdadeiramente lhe causamos.
Daí ter concluído
após um furacão enfrentar,
que essas calamidades
são apenas a continuidade
desses ciclos que, convincentemente afirmo,
ser a maneira do planeta se reciclar.
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 EVIDÊNCIAS

As evidências climáticas
que hoje horrorizado assisto
são originárias de ciclos
que na realidade sempre existiram
mas, que agora aceleraram
devido o desbravamento danado
que em todo o mundo está acontecendo
para então, termos um final horrível.
Porque o que realmente vem ocorrendo
de fato não é nada engraçado
pois, verdadeiramente estamos destruindo
uma criação que francamente sinto
está rapidamente desaparecendo,
espécies que até nos curam de fato.
Portanto, perante esse triste quadro
tenho catalogado inúmeras evidências
sem ilusões ou aparências,
pois sei, que nesse processo finito
estamos com isso acelerando
o nosso próprio fim, é claro.
Porque as evidências que
abismado nervosamente analiso,
para mim só fazem sentido
por isso estou realmente preocupado.
Pois vejo as pessoas adoecendo,
e a fauna juntamente com a flora
realmente desaparecendo,
dando lugar à ciclos cada vez mais violentos,
sinal que o planeta infelizmente
está aceleradamente perdendo a sua glória.
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 MUNDO SUPERPOPULADO

Estamos vivendo num mundo

realmente superpopulado

e, onde os valores

quase que não mais existem

devido a triste ganância que persiste

em diariamente destruir

a consciência daqueles que insistem

o capitalismo imoral e abusivo servir

sem verdadeiramente observarem

que, com isso estão destruindo

o planeta como um todo!

Portanto, devido esse terrível engano,

em pouco tempo deixaremos de existir...

Por causa da escassêz da água,

como também da vasta extinção

da flora juntamente com a fauna

que, sinceramente narrando,

realmente corta o meu já sofrido coração.

Graças a danada da inércia

acrescentada à essa incrível utopia
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pois, o mundo está superpopulado

contanto, vamos enfrentar esse fato

e rapidamente corrigi-lo,

porque já estou farto de tantas promessas

leis e papos sem nenhum sentido...

Enquanto, por outro lado,

a população mundial aceleradamente cresce

sem nenhuma preparação ou organização,

aumentando imensamente os problemas

que hoje, realmente toda nação vive

sem serem capazes de criarem uma solução

para resolverem esse problema

que assim, sem lugar para nas sociedades crescerem

nem muito menos saúde ou instrução

agora, brutalmente se colidem,

devido o fanatismo que, em seu seio persiste

juntamente, é claro, com a falta de dinheiro,

situação realmente triste

mas, que tem a sua origem,

o que falta é a coragem dos governantes

para colocar um ponto final nesse erro.
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COMPLEXIDADE: A FORMA REAL DA NATUREZA

Ficamos muitas vezes intrigados
com a complexidade que na realidade
a natureza, apesar de sua beleza,
verdadeiramente apresenta.
E, quando perdemos a nossa paciência
devido a fatores que no momento
realmente, totalmente desconhecemos
então, é exatamente aí
nesse precioso instante
que, em vez de ficarmos aborrecidos
por de fato não termos entendido
a natureza que, devido a sua grandeza
geralmente muda a sua forma de ser
deixando-nos completamente sem entender
a razão disso ou aquilo ser
realmente tão inconstante.
Causando assim uma complexidade
que nem sempre estamos preparados
para, tanto entender o seu jeito de ser
como também aceitar os fatos
que a forma real da natureza
é de fato realmente supercomplexa.
Daí, naturalmente gerar incertezas
por causa da dificuldade que temos
de aceitar o que totalmente não entendemos.
Mas mesmo assim e, apesar dos pesares...
A complexidade faz parte da natureza
assim como do próprio entendimento,
por ser a sua forma real
quando, minuciosamente observamos
quão grande é a sua capacidade natural.
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 CICLOS

Essa vida é repleta de ciclos,
fases que continuamente vêm e vão,
transformando nesse processo existências
que drasticamente mudam
e, nesse incrível e impressionante ato
totalmente imprevisível,
vidas silenciosamente passam...
Criando assim um vácuo esquisito
deixando-nos completamente marcados
e, nessa confusão de sentimentos
ficamos naturalmente aflitos
vivendo totalmente deprimidos
mergulhados numa constante dor
cujas lágrimas evidenciam
a complexidade dessa mórbida realidade
onde a esperança juntamente com a bonança
tornam-se de fato um enorme desafio.
Restando apenas a espiritualidade
de um ser agora dividido
e, verdadeiramente deprimido
pois, não tem mais para abraçar
aquele corpo, porque agora está morto,
completando assim esse ciclo
complexo mas de nexo,
nos deixando nesse processo
totalmente vazios.
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 GUERRAS CLIMÁTICAS

Vivemos num tempo

cujas tecnologias atingiram

uma perfeiçição realmente ousada

pois, até terríveis tempestades

são na realidade criadas

contanto, verdadeiramente usadas

com o simples propósito

de conscientemente destruírem áreas

para assim, em vez de abertamente declararem

uma guerra de verdade,

usam a tecnologia obtida

através de extraterrestres cuja sina

é o triste cativeiro na realidade.

Sei que o planeta está aquecendo

aliás, isso é até bíblico!

Pelo menos é assim que o livro de Apocalípse

indiscutivelmente narra os seus textos

que, entendo claramente revelarem

serem ciclos sempre contínuos

nessa vida repleta de dramas de verdade.
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Mas, também não desconheço

o que países super poderosos têm feito

para atacarem com intuito e maldade

países que não conhecem seus perigosos efeitos.

Por isso, finalmente decidi escrever

esse simples poema porque

na realidade já estou esgotado

de ver os governos mentirem

sobre esse fato que sei muito bem que existe,

apesar deles rigorosamente fingirem

portanto, para todos mentirem,

escondendo assim do mundo

cada vez mais excêntrico e absurdo

que essa tecnologia verdadeiramente existe.

E, nesse processo ficamos

como cobaias sendo usados

à todo tipo de experiência

que decidem devido aos avanços da ciência,

guerras climáticas que, por causa dessa competência

inúmeras existências têm infelizmente ceifado.
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 FLORES

Amo realmente profundamente

toda essa magnífica natureza

pois, quando verdadeiramente faço

uma minuciosa análise

desses universos que

amavelmente nos cercam

dando-nos fulgor, perfume e saber

então, obviamente tenho de dizer

que as flores, devido o seu colorido

e incríveis perfumes,

por ser franco, como costumo,

é uma criação que definitivamente

foi criada para nos fortalecer.

Portanto, francamente atesto

de fato todas as flores

pois, quando cautelosamente

vos analiso, verdadeiramente sinto

que são seres totalmente dotados

de inteligência e poder.
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 TUDO EXISTE INTERLIGADO

Após pacientemente observar,

as surpresas que geralmente acontecem

nas estações que sempre surgem

para, nesse universo onde atualmente resido

amavelmente, continuamente renovar,

verifiquei totalmente animado

que tudo existe interligado,

apesar de serem ciclos

e, portanto, rapidamente passarem...

Deixando-nos às vezes saudade

para, então de verdade,

a gente geralmente recordar.

Porque realmente ficamos

maravilhados ao observarmos

o poder e grande beleza

dessa magnífica natureza

que em ciclos totalmente interligados

revela-nos deixando-nos abismados

quão complexa são essas existências

que nos cercam constantemente de fato.
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COSMOS COMPLEXOS

Certa vez assistindo um documentário

detalhadamente pela BBCcriado

sobre os cosmos e a complexidade

das vidas existentes cuja realidade

surgem em ciclos de fato,

verifiquei como realmente,

apesar do contrário pensar muita gente...

Porque na realidade essas imensas florestas

vibrantes e belas me mostraram

existirem como os animais vivem

nas selvas bárbaras de fato.

Pois vi, aliás, maravilhadamente filmado

buracos negros que constantemente

sugam o que está em sua volta sempre,

reciclando e assim renovando

os cosmos que, apesar da beleza,

exatamente como as selvas

são repletos de preditores que

nesse processo até transformam

galáxias cheias de vigor e esplendor.
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E, nesse perene labor de impressionante teor

ciclos por um certo tempo são criados

para assim, nesse processo de beleza

abismado observar quão complexa é

toda essa magnífica natureza

pois, quando paro para analisar

os cosmos juntamente com os universos

que, magicamente nos cercam

então, tenho logicamente de reconhecer

que existe um incrível Poder,

além obviamente de um impressionante Saber

por detrás de tudo isso...

Quanto à isto, sei que estou absolutamente correto,

exatamente da mesma maneira que vejo

tão grande ser o relevo

desses cosmos incrivelmente complexos.



35

 M A R

Mar que adoro nele nadar
como também pisar em sua areia
para então, tranquilamente dormir
em suas dunas sempre brancas
quais, me escondem e protegem
dos ventos que constantemente sopram
trazendo até as minhas narinas
o odor da marisia, mostrando-nos assim
uma natureza realmente viva.
Para, descontraidamente despertar
e, em seguida calmamente caminhar
molhando primeiramente os meus pés
antes de verdadeiramente mergulhar
nesse morno, maravilhoso e calmo mar.
Para, quando a noite discretamente chegar
e assim, suavemente a lua tudo iluminar,
após o costumeiro banho tomar,
alegremente com a família jantar
sempre admirando esse belo mar
agora, parecido com um espelho
cujas ondas refletem o ciclo
dessa criação que, cada vez mais sinto,
francamente existir interligada.
Pois, quando cautelosamente analiso
esse poderoso e magnífico mar
então, tenho a obrigação de narrar
exatamente aquilo que vejo,
mar cujo relevo imensamente admiro
por entender ser realmente divino
contanto, obviamente peculiar.
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 ROTATIVIDADE

Lendo e vendo document[arios
para, então, completamente entusiasmado
tentar entender, é claro,
sobre a rotatividade abundante
que nos cercam e há cada instante
como vemos no incrível exemplo
dos inúmeros buracos negros
que, em sua natural rotatividade
ingerem até mesmo inteiras galáxias!
Revelando-nos nesse impressionante processo
realmente constantemente rotativo,
uma realidade que, para falar a verdade,
aind tem de ser por nós totalmente entendido.
E assim, abismado observo
que tudo gira em torno de si mesmo,
mostrando-nos que a rotatividade
é o que mantém o equilibrio
dessas existências que não apenas nos cercam
mas, que apesar de suas complexidades
reciclam e incrivelmente renovam,
contribuindo assim para a continuidade
das vidas que existem em plena rotatividade
contanto, sem nunca na realidade pararem
pois foram criadas realmente singular.
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 SOL: UMA COMPLEXA ESTRELA

Quando minuciosamente analisamos

o Sol, a nossa grande estrela

então, logo entendemos

ser um astro realmente divino

contanto, verdadeiramente complexo,

exatamente como é toda essa criação.

Talvez por essa razão,

deixar tanta gente admirado

devido o simples fato

de francamente ainda

totalmente não lhe compreendermos,

Sol cujo relevo, pelo menos para mim,

além de achar fantástico!

Apresenta em sua incrível corona

esquisitos e complexos ciclos

que, agora, sinceramente acredito

além da complexidade por ele demonstrado,

no passado ter realmente causado

terríveis destruições devido os seus ciclos

que, gostemos ou não, são perenes de fato!
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Por isso, verdadeiramente acredito

que, porque tudo existe em ciclos,

mais cedo ou tarde veremos

essas incríveis catástrofes retornarem

e, nesse processo de uma precisa reciclagem

causar infelizmente grande sofrimento

aos que aqui diariamente suplicam

à Deus por piedade, pois descobriram que,

o Sol é uma complexa estrela

porque, além de imensamente ajudar

no desenvolvimento da vida,

por outro lado, sem nenhum apelo dizima-as,

deixando-nos nessa complexidade àtordoados

portanto, realmente aflitos à pensar...

Quando verdadeiramente surgirá

o próximo ciclo, e com isso,

uma eventual e triste calamidade.
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 SOMOS COMO AS ONDAS

Lendo certa vez um interessante artigo

escrito por uma pesquisadora Doutora

totalmente inquieta pois,

está sempre na luta por novas descobertas,

após ler o seu imenso artigo

baseado unicamente em suas pesquisas,

verifiquei porque plenamente entendi

que, realmente ela está completamente certa

quando, livremente afirma que

somos como as ondas, ou seja,

exatamente como as estrelas vibramos.

Sei que nem todos concordam

porque acham ser uma teoria absurda

mas, se unicamente concentrarmos

na matéria física, então, logo veremos

que essa teoria faz até muito senso

porque, gostemos ou não,

a vida envolve vibração
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até mesmo no campo espiritual

qual, sinceramente, acho isso ser tremendo!

Daí ter claramente entendido

tanto o tema, como também o título

de seu profundo e muito bem escrito artigo

qual, plenamente concordar

assim como, obviamente lhe admirar.

Por essa razão e, na mesma união

de partilhar constantes pensamentos,

aproveito esse singelo momento

para humildemente adicionar aquilo que penso

porque acho que, por naturalmente

termos sido criados nesse universo

onde atualmente estamos,

de fato complexo e totalmente estranho,

apesar de ser realmente interligado

então, se cuidadosamente pensarmos,

cedo veremos que verdadeiramente

somos como as ondas, pois,

pulsamos e vibramos numa existência

cujos ciclos e sapiência

revelam o teor de quem nos criou.
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 LABIRINTOS

Quanto mais leio, estudo, analiso e medito

à respeito dos universos que nos cercam,

confesso me sentir momentaneamente

prisioneiro por diversos labirintos.

Esse fato ocorre porque

o meu espírito está temporariamente preso

num corpo cujo relevo,

apesar das inúmeras tentativas

de aqui andar sempre na linha,

devido o fator do crescimento

que aliás, está contido no envelhecimento

pois, a realidade nitidamente me mostra

que vivemos em ilhas totalmente insólidas

apesar de serem interligadas,

em labirintos cujas reais estradas

em sua grande maioria estão

além de completamente presas,

infelizmente semimortas,

devido os vícios que abraçaram em vão.
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 SONHOS: EVENTOS DE UMA OUTRA REALIDADE?

O que realmente acontece quando sonhamos?

Será que inconscientes recebemos

mensagens vindas de uma outra realidade

que até o momento totalmente desconhecemos?

Ou, quem sabe... Os sonhos são eventos causados

por realidades vividas em diferentes vidas

que, durante várias existências tivemos

e, porque existimos totalmente interligados

com esses cosmos paralelos e

realmente super inteligentes,

além de serem incrivelmente belos.

Por isso, vividamente acredito

que os sonhos são resíduos

ou, se preferirem, restos ou fragmentos
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dessas lembranças que conscientes ou

completamente inconscientes ficam

armazenadas no fundo de nossas mentes

daí, realmente precisarmos

da ajuda hipnótica, para assim,

podermos sem obstruções realizarmos

uma compilação detalhada

sobre esses eventos em nossas vidas ocorridos

mas, que infelizmente até agora

continuam sendo pouco entendido,

por isso, ser verdadeiramente um assunto

com tantas interpretações, como também,

interrogações e várias histórias.

Sem esquecer que muitos também pensam

que os sonhos são simplesmente mensagens

de seres que vivem em outro universo

mas, que é assim que se comunicam

apesar disso para uns ser impossível!

Contanto, uma total irrealidade.

Quanto à mim, acredito os sonhos serem

realmente eventos de uma outra realidade

que, urgentemente em sua totalidade

precisamos obviamente entender.
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QUANDO AS ÁRVORES MUDAM

Acho magnífico simplesmente observar

na realidade cada estação

para assim, calmamente fotografar,

como também alegremente escrever

e, minuciosamente analisar

quando as árvores mudam,

especialmente na época do outono

quando, sem nenhum pranto,

decidem durante essa fria estação

despirem-se de suas folhas

para, por esse período de tempo

sua nudez sem lamentos ao mundo mostrar.
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Revelando-nos assim uma outra beleza

que, somente essa majestosa natureza

com seu imenso saber, amor, poder e grandeza

consegue verdadeiramente nos surpreender

como, também nos maravilhar,

exatamente como faz agora mesmo

nessa mudança de estação

que animadamente vejo

ser de muito nexo e incrível jeito

toda essa magnífica criação vegetal.

Mostrando-nos que, quando as árvores mudam

e decidem sem nenhum absurdo

as suas folhas gentilmente soltarem no chão,

na realidade têm uma razão

para isso realmente fazerem

pois, precisam ficar  leves

para então, os seus galhos poderem suportar

a neve que em breve virá

e, com ternura vos cobrirão

como se fosse um cobertor,

substituindo assim o peso outrora perdido

quando, sapiamente permitiram

por um certo tempo livrarem-se

de sua bela, porém pesada folhagem

que por quase todo ano lhes dão tanto colorido.
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 A TERRA ESTÁ SOFRENDO

Quando tristemente analiso
todo o transtorno cometido
por esses humanos indignos
de viverem num planeta
cujo fulgor, beleza e grandeza
realmente me deixa à pensar...
Terra cujo poder e incrível saber
realmente não justifica a maldade
que constantemente muitos fazem
por infelizmente essa verdade desconhecer.
Porque na realidade não entendo
a razão pela falta desse conhecimento
pois, dolorosamente vejo
que a Terra está sofrendo
devido a imensa quantidade de veneno
que diariamente em seu solo
erroneamente são induzidos.
Precisamos nunca esquecer
que a Terra é o nosso habitat
contanto, se lhe destruirmos,
estaremos nos destruindo também...
Portanto, peço à esses humanos que mudem!
Caso contrário, quando a Terra decidir
de se vingar através dos seus naturais ciclos
que na realidade são o seu defensivo mecanismo
então, não apenas ficaremos aflitos,
como também sofreremos a fúria desses ciclos
totalmente naturais afirmo,
porque a Terra está sofrendo!
E essa é a sua maneira de nos transmitir
realmente todo o seu sofrimento.
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RODÍZIOS FINANCEIROS

Quando falamos em rodízios financeiros

nesse mundo cada vez mais tranbiqueiro,

lembramos logo dos ciclos

realmente passageiros,

apesar de serem contínuos!

Porque sempre vêm e vão,

confundindo e surpreendendo

até mesmo os especialistas

que administram incríveis somas de dinheiro.

E assim, nesse ciclo derradeiro

os rodízios financeiros

rapidamente passam de mãos,

como também de donos.

Para então, usando complexos processos

para não dizer corrupto e estranho,

pois muitos num curto período de tempo

realmente sem lamentos enricam,

enquanto outros amargam o desgosto

devido aos enormes prejuízos

por isso, muitas vezes cometem suicídio

por verem as suas fortunas serem

nesse imenso cassino, de fato, ter desaparecido.
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Daí, achar um tremando absurdo

esses rodízios financeiros

pois, claramente vejo

serem movidos pela ganância

daí causar tanta insegurança,

como também desconfiança

e grande desespero para a sociedade

que, obviamente sabe dos seus riscos

mas não consegue criar outro sistema

que não tenha perigo, contanto giro,

porque [e assim que o mundo financeiro

obviamente se sustenta.

Pois tudo existe em ciclos

e, como prova disso temos os rodízios financeiros

que afetam literalmente o mundo inteiro

com os seus ciclos nem sempre lisonjeiros.
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CICLOS DE VIOLÊNCIA

Vivemos num tempo
cujos ciclos de violência
tornaram-se um triste dilema
devido as constantes ocorrências
nesse cotidiano cada vez mais esquisito
e, verdadeiramente desumano.
Por causa disso muitos preferem
realmente não mais saírem
às ruas que realmente insistem
em não oferecerem segurança
graças a falta de esperança
que no seio da sociedade persiste.
E assim, afogados em depressões sem fim
vegetam inúteis existências
totalmente sem paciência
nem tão pouco futuro
daí, persistirem no escuro
que o medo sempre oferece
tanto às suas confusas mentes,
como àos seus sentimentos,
totalmente pessoais e, quais sinto,
serem frutos desses ciclos de violência
por lhes faltarem sapiência,
por isso vivem completamente sem amor
nem muito menos a tão preciosa paz.
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 ERUPÇÕES VULCÂNICAS

Vi totalmente abismado
um importante documentário
sobre as erupções vulcânicas
qual, francamente me deixou
realmente pensativo quanto à esse fato.
Porque, por todo esse lindo planeta
existem vulcões cujo poder e grandeza
da mesma maneira que reciclam também destroem,
mudando assim por um certo período de temp
a paisagem que outrora
até mesmo em cartões postais nós víamos
devido a sua beleza ser grandiosa.
E assim, segundo a história,
lugares são totalmente devastados
por causa das erupções vulcânicas
que, rapidamente transformam relevos
mudando completamente a geografia
das vastas áreas pelos vulcões afetadas.
Erupções vulcânicas que assim
tomam a liberdade de reciclar sem piedade
toda vida que lhes cercam,
mostrando-nos assim um complexo
poder de ciclos quase sem um fim.
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 EXTINÇÕES

Desde criança que me lembro

apesar de ainda ser muito pequeno

ter visto na televisão

naquela época ainda em preto e branca,

extinções causadas pela própria natureza

que assim, fizeram-me ter absoluta certeza

que os ciclos sempre existiram

por isso, constantemente vêm e vão,

porque na realidade são contínuos!

E nesse complexo processo

causam realmente grandes destruições,

provocando, às vezes, até mesmo extinções

vegetais como também animais

daí, algumas espécies desaparecerem

pois verdadeiramente não aguentam

tanto o trauma, como a violência

que infelizmente têm de enfrentar

nesse mundo que constantemente está a mudar

por isso, passamos por extinções

muitas vezes até brutas.
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MUDANÇAS COSMOLÓGICAS

Matéria ainda pouco entendida
devido a sua imensa complexidade
mas, que realmente tem atraído
inúmeros seres que, como eu têm entendido
ser interligado de verdade.
Porque, quando observamos à finco
as mudanças cosmológicas sempre constantes
que constantemente ocorrem
nesses cosmos mágicos cujos brilhos
tanto fascinam, como comovem
aqueles que verdadeiramente lhe admiram.
Contanto, maravilhado no físico e
também no espírito estou
abismadamente observando
as mudanças diárias cosmológicas
existente nesses paralelos cosmos
que, sinceramente narrando,
da mesma maneira que me intrigam
de fato também me surpreendem...
Quanto à isso não existe enganos.
Porque as mudanças cosmológicas
ocorrem num período sempre constante
daí, pelo menos para mim,
além de me abismar também fascinar,
devido a sua beleza ser impressionante!
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 VÍNCULOS ASTRAIS

Descobri realmente fascinado

que os vínculos astrais são de fato

como tudo, totalmente interligados,

por isso ser justo se dizer,

devido às observações feitas

sobre esses incríveis ligamentos

quais, sinceramente sinto

aumentarem a complexidade

do entendimento necessário

para o conhecimento de verdade.

E assim, completamente fascinado

com essa, pelo menos para mim,

ser uma excitante descoberta,

mergulhei apaixonadamente na leitura

tentando evidentemente entender

a base dessa intrigante formosura

que nos conecta da mesma maneira que

livremente e grandiosamente nos revela,

que os vínculos astrais realmente são

acreditemos nisso ou não,

cópias interligadas de nossas existências

lidas através dos vários astros

devido estarem em plena comunhão.



54

 RECIPROCIDADE

Da maneira que estou compreendendo
como realmente funcionam esses ciclos
nessa complexa porém bonita natureza
que, com paixão e incrível grandeza
eloquentemente por amor nos cerca.
Então, se verdadeiramente estiver certo,
para que esse amor seja recíproco
tem de existir por algum lado
algo ou alguém que lhe corresponde de fato
caso contrário, a reciprocidade nesse caso
naturalmente não existirá.
Cheguei à essa impressionante conclusão
caminhando e descontraidamente observando
toda essa colorida, e portanto sempre bem-vinda
magnífica natureza que nos cerca
alegremente nos colorindo e curando,
alimentando e amavelmente perfumando
toda essa fantástica e mágica Terra.
Por isso, concluí que a reciprocidade
na natureza também realmente existe!
Talvez por essa razão não ser triste
como nós, que, infelizmente vivemos
existências em plena desunião
daí, claramente ver que,
pelo menos dentre alguns seres
e, portanto, totalmente diferente da natureza
a reciprocidade verdadeiramente não existe.
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QUANTUM: UMA CIÊNCIA DE CONTÍNUOS CICLOS

Li um artigo numa famosa revista científica
na realidade muito bem escrito
sobre o quantum, qual, sem nenhum espanto
esse cientista e conhecido escritor
no texto afirmava o quantum ser
uma ciência de contínuos ciclos,
intrigando com isso os incrédulos,
enquanto ao mesmo tempo
como leitor, sinceramente afirmo,
que o seu artigo me fascinou
devido a sua tese e palavras.
Porque na realidade sempre desconfiei
que o quantum apesar de ser invisível
é a força responsável de mover tudo, é claro,
tansformando objetos em sua
sempre complexa movimentação
de expansão e retração
nesses cosmos belos e mágicos.
Portanto, realmente gostei,
como de fato também concordei
na totalidade do texto
pois, apesar de parecer um absurdo
devido em alguns aspectos ser confuso,
realmente também penso como ele,
porque na realidade, pelo menos no mundo físico,
tudo acontece e existe em ciclos,
por isso não estranho essa teoria
contanto, encarei com toda naturalidade
o quantum ser uma ciência
de contínuos ciclos de verdade.
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 PROFECIAS

Tenho lido e na realidade me aprofundado

nas profecias cristãs encontradas na Bíblia

e, para ser mais exato

tenho me concentrado

no livro de Apocalípse

qual, sem contradições narra

o incrível aquecimento das águas

existentes em nosso planeta.

Por isso achar realmente irônico

quando partidos políticos

que, abertamente consideram os seus políticos

serem cristãos declarados,

enquanto ao mesmo tempo,

fingem que essas profecias não existem,

gerando assim entre muitos

verdadeiramente grande constrangimento

pela vergonha passada.
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Porque, quando estudamos profecias

logo vemos que elas são absolutamente claras

e, até a comunidade científica

já há realmente bastante tempo

ao mundo também abertamente vêm falando

que o planeta rapidamente está aquecendo

gerando para os críticos isso ser

um ato de puro sensacionalismo,

e muitos acusam até as mídias

afirmando que estão ao povo informando

informações de puro engano.

Quando o fato na realidade é

exatamente o contrário...

Pois, esses partidos políticos

verdadeiramente super ricos

na realidade não se importam

com a situação climática do planeta

porque têm grandes investimentos

exatamente nessa área que vem causando

esse terrível aquecimento.

Por isso mentem e escondem

por não terem escrúpulos e serem cínicos

até mesmo antigas profecias bíblicas

que, infelizmente, claramente afirmam

sobre essa irreversível destruição.
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 CICLOS NATURAIS

Observando a natureza, como um todo,
confesso que fiquei admirado
por ver, como também perfeitamente entender
que ela tem ciclos naturais de fato.
Por isso, entusiasmado vos convido
a fazerem como fiz
e, cautelosamente pesquisarem
para assim, ficarem conhecendo
seus diferentes e constantes ciclos
às vezes, até intrigantes afirmo
mas, realmente de pura beldade.
Daí costumar diariamente passar
verdadeiramente longas horas
calado, simplesmente a analisar
totalmente maravilhado
o magnífico esplendor de cada aurora.
Porque sou um apaixonado
dessa natureza que todo instante
discretamente nos revela
com o seu semblante
o colorido, som, tom e teor
de sua impressionante aquarela.
E portanto, sem reclamações ou prantos
usufruo a minha simples existência
completamente interligado
com esse Criador que acho
ter criado esses ciclos naturais
por incondicionalmente amar
a natureza que Ele mesmo organizou,
dando-lhe contanto até mesmo uma voz.
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CÉLULAS-CEREBRAIS NO CORAÇÃO

Sei que muitos não entendem
porque na realidade ainda não ouviram
algum médico verdadeiramente mencionar
sobre células-cerebrais residindo
não no cérebro, mas sim no coração
um órgão que, por ser um músculo,
a ciência outrora nunca imaginou
armazenar em seu interiorcélulas cerebrais de verdade.
Isso implica que os nossos órgãos
além de serem interligados
realmente se comunicam,
tendo assim o coração
usando a notória razão
portanto, não como antigamente pensávam
os cientistas que há muito tempo falaram
que o nosso cérebro é a caixa que guarda
tudo que sentimos e captamos,
criando assim um intelecto
complexo mas sem enganos.
Por esse motivo estou animado
com essa nova descoberta
qual, discretamente sem pompas atesta
que o coração, contanto não o cérebro,
contém células-cerebrais que
por outro lado são responsáveis
pela armazenação, como também,
compreensão e comunicação
entre as espécies de verdade.
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CONTINUIDADE

A vida é realmente formada de ciclos

totalmente contínuos, quais,

são naturalmente responsáveis

em relação a continuidade

das existências naturais.

E assim, existimos e prosseguimos

nessa complexa continuação,

transformando e evoluindo

seres que evidentemente sinto

nunca perderem completamente a razão.

Portanto, ser justo se dizer

que a continuidade realmente existe!

Caso contrário, quando realizamos

livremente sem nenhum engano

com o nosso psicanalista amigo

um caso de regressão, então,

todas aquelas lembranças
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de uma vida passada descritas

e, minuciosamente catalogadas

se tornariam numa imensa máscara

se os casos não fossem comprovados.

Por isso, indiscutivelmente acredito

nessa magnífica continuidade

pois, verifiquei na realidade

aliás, com toda naturalidade,

que o reino vegetal, como também o animal,

possuem um espírito de verdade.

Contanto, acredito que isso existe

naturalmente por todos os cosmos,

porque sem essa realidade

não existiria a multiplicidade

elaborada por esse sábio Criador

que, por amor, insistiu que tenhamos

uma real e espiritual continuidade

retornando, às vezes, aqui,

na esperança que possamos nos reeducar.
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 CICLOS DENTRE CICLOS

A vivência é a chave

quando na realidade

tentamos por vários ângulos

realmente entender

os universos que nos cercam

como também o seu porquê.

E assim, completamente absorvido

nesse processo verdadeiramente incrível!

Devido a imensa curiosidade

que, francamente tenho de verdade

em entender tudo isso.

Por isso, animado estou

pois, descobri que esses ciclos

de fato totalmente naturais

existem dentre ciclos

perfeitamente normais,

porque esse é o seu natural modo

de se comunicar perante os cosmos,

como também de se reciclar.
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RECICLAGENS: A FORMA NATURAL DA NATUREZA

Analisando por vários ângulos

realmente como opera esse mundo

cheguei a conclusão que na realidade

a reciclagem é a forma natural

que a natureza se desfaz

das coisas que lhe prejudicam

com toda naturalidade.

Portanto nunca se desesperem

quando verem problemas naturais

ocorrerem de verdade

como por exemplo as tempestades

que, em si trazem dilúvios

para alguns considerado absurdos

devido o o grande volume de água

caída num curto período de tempo

que sem lamentos enchentes

e muita matança indiferentemente causa.
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Aprendi isso calmamente observando

as notícias mostradas na televisão

que acontecem por todo o mundo

e, analisando cuidadosamente esses fatos

verifiquei que muitos se repetem

contanto, na realidade são ciclos que acontecem

para que assim, o planeta por fim,

possa naturalmente respirar reciclando

aquilo que há muito estava à lhe incomodar.

Por isso não se exaltem quando vos digo

que a reciclagem é a forma natural que a natureza

tem em se defender, portanto proteger

e, em vez de abertamente criticá-la,

peço-vos que olhem também o outro lado

para então, como eu, tentarem entender

a razão dela sapiamente isso fazer,

aproveitando assim os seus ciclos

que simplesmente criam e destróem,

deixando assim na dor muitos

que, contrário à mim ficam

infelizmente sem esses ciclos

totalmente normais e naturais entender.
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 LAVOURAS

Viajando e contanto visitando

diversas plantações espalhadas

por toda essa vasta e linda área

onde já por algum tempo resido,

verifiquei com as detalhadas informações

que recebi durante o percurso

dessa curta porém proveitosa viagem

vinda através do guia turístico, que aliás,

achei ser um grande profissional de verdade.

Porque graças à ele fiquei sabendo

que as lavouras quando na terra são plantadas,

o lavrador sempre separa dessa terra

portanto, no percurso daquele ano

não planta aproximadamente uma quarta parte

da área onde as suas lavouras são plantadas.
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Isso ocorre porque a terra não pode

constantemente trabalhar,

precisando contanto descansar

e, sendo assim, nesse magnífico processo

a terra com muito nexo ser reciclada

em ciclos realmente precisos, para então,

uma saudável colheita poder ser efetuada.

Confesso que essa técnica largamente usada

nas lavouras de muitas praças

verdadeiramente me animou

pois, já há algum tempo que estava

preocupado com o comportamento,

como também com o desenvolvimento

de muitas lavouras, por francamente achar

que, infelizmente não irá suprir

à sempre crescente demanda causada

pela população que rapidamente cresce

num ritmo totalmente insustentável

por ser completamente desorganizada.
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 TEMPO: PERÍODOS RECÍPROCOS

Em existências de fato complexas

toda essa imensa e diversificada criação

realmente consciente ou não,

interligadamente seguem no tempo

por um determinado momento

nessa vida física e verdadeiramente repleta

de sucessos e muitos insucessos,

como também união e bastante desunião

contanto, assim mesmo é a história...

Porque essas vidas são formadas

por períodos recíprocos cujas glórias

se misturam às constantes imperfeições

e, com isso, aos problemas contínuos

que realmente, queiramos ou não,

teremos de enfrentar por fazerem

parte dessas sagas que às vezes

quando cautelosamente analiso,
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francamente fico sem uma convincente resposta

devido a complexidade de cada história.

Para então, sem surpresas observar

que, independente da espécie

ou, se assim preferirem, das preces,

vejo sem nenhum lamento ou engano

que realmente tudo, cedo ou tarde,

por causa dessa verdade passará...

Porque na realidade vivemos num plano

de períodos totalmente recíprocos

ou seja, numa perene continuidade.

Ciclos cuja realidade não vale a pena temermos

mas sim, procurar à fundo entendê-los

para assim, devidamente cumprirmos

nesse curto período de tempo recíproco

amavelmente a nossa função aqui

pois, breve ou tarde, retornaremos e fim.
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ESTAÇÕES

Gosto imensamente de observar as estações,
talvez por ter a sorte em viver
num país e região que de acordo
com a sua localização geográfica,
realmente podemos ter, e assim ver
as quatro estações com a sua imensa graça.
E, como sou um eterno apaixonado
dessa radiante e super gratificante natureza
então, me deleito em emoção
quando alegremente vejo
cada estação juntamente com o seu relevo
pois, boquiaberto discretamente olho
o poder que tem em cada transformação.
Porque na realidade quando analiso
cautelosamente esses complexos ciclos
então, chego rapidamente a conclusão
que, realmente quem as estações criou
verdadeiramente conhece o amor,
como também a magia da reciclagem.
Pois, consegue mudar tudo com a maior facilidade
e, nesse magnífico, embora complexo processo
de beleza, saber e francamente profundo nexo,
em cada estação que vem mas logo passa
fica o retrato em nossas saudáveis mentes
de fato geralmente minuciosamente registrado
de sua impressionante e incrível graça.
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METAMORFOSES

Observando a incrível transformação

que os insetos e outros animais

anualmente por um certo período passam,

impressionado fiquei analisando

a complexidade e beleza

dessa magnífica natureza

que metamorfoses em ciclos criam,

tão grande é a sua grandeza.

E assim, maravilhado por fim,

presenciei metamorfoses diversas

entre até mesmo as borboletas

que, como numa mágica transformam-se

em seres realmente maravilhosos

embora de vidas rápidas.

E assim, maravilhado fiquei

por um certo tempo presenciar

seres outrora feios e esquisitos

de um momento para outro mudarem

em insetos cuja incrível beldade

a metamorfose com toda a sua complexidade

essas existências definitivamente mudou

para um fim nesses ciclos quase sem fim

e, com toda a sua naturalidade.
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 REFLEXÃO

Gosto imensamente de meditar
no conforto e silêncio do meu quarto
porque ali por um tempo paro
para calmamente refletir
todos esses incríveis ciclos
que continuamente em todo lugaracontecem
deixando-me muitas vezes sem dormir
ficando acordado à penar.
Pois realmente dedico geralmente
bastante tempo em minha reflexão
tentando entender essa natureza que
por ser ativa, portanto viva,
recicla-se em ciclos de uma incrível união.
Porque na realidade quero
detalhadamente entender esse processo
para então, livre de ignorância ou mitos
a realidade com toda naturalidade
apesar de sua profunda complexidade
finalmente entender e ao mundo revelar.
Por isso, uso quase por instinto a reflexão,
porque entendo que sempre me ajuda
no momento que realmente tenho
de tomar uma importante e acertada decisão.
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 O CONCEITO DA IDADE

Quando falamos ou pensamos em idade

geralmente chegamos a conclusão

que, por causa dos seus avançados anos

aquele ser com toda certeza está chegando

perto do seu tempo de falecer.

Acontece, que devido aos meus anos,

como também as inúmeras experiências

nessa área realmente vividas,

cheguei a conclusão que nessa vida

tanto as células, como a própria pele

em naturais ciclos se reciclam.

E nessa restauração sempre constante,

isto é, quando quando os órgãos são sadios,

porque existem totalmente interligados,

vejo francamente que o conceito da idade

muitas vezes está completamente errado.
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Daí vermos comumente na sociedade

velhos realmente moços

e moços incrivelmente velhos

pois, pensam e infelizmente acreditam

que os anos passados ditam a idade que têm.

Quando a ciência de hoje indiscutivelmente atesta

que os números realmente pesam

mas, o que é muito mais importante

é verdadeiramente o estado de saúde

como também a maneira que cada pessoa vive.

Portanto pessoal tenham cuidado!

E procurem aprender sempre!

Porque o conhecimento é necessário

para vivermos uma existência saudável

caso contrário, o conceito da idade

que infelizmente muitos adquiriram

vos causarão terríveis prejuízos

devido a falta de orientação.
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 COMPLEXAS RENOVAÇÕES

É realmente impressionante vermos

os acidentes pelos humanos criados

propositadamente nesse planeta

cuja beleza e riqueza

verdadeiramente existe por todo lado.

Como também é admirável

se observar as complexas renovações

que esse incrível planeta

ou, por causa de ciclos naturais

ou, devido aos crimes praticados

contra essa magnífica natureza de fato,

casusando a todos tristes episódios,

sem falar nos atos dramáticos.

Para assim, em complexas renovações

vermos como a Terra é viva!

Pois, apesar do sofrimento

devido aos grandes números de veneno

que nela indiferentemente são despejadas.

Mas mesmo assim, apesar de tantas pragas

ainda tem força de respirar

renovando-se e, contanto curando-se

de todo mal que tristemente lhe infligem

sem na realidade pouco se importar.
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 CONFLITOS E BONANÇA

A natureza física, como também a espiritual,
apesar de muitos ainda não acreditarem,
além de ocorrerem em ciclos
são sem nenhuma dúvida realmente paralelas.
Essa é a razão pelo qual comumente vemos
por exemplo uma grande tempestade se formar
atrapalhando a vida de muitos
e, nesse processo causando transtornos
num dia verdadeiramente horroroso
para, exatamente no dia seguinte
daquela terrível tempestade
o sol realmente brilhar com vontade
tornando-se assim num dia maravilhoso.
Por isso se dizer que logo após o conflito
independente daquilo que
por algum acaso acreditam,
sempre virá a abençoada bonança.
Pois essas forças existem paralelas
e, embora pareçam complexa,
comprovei ser uma realidade,
sabem o por que? Porque a natureza
com todo o seu poder e beleza
opera e existe em complexos ciclos
fantásticos, apesar de serem esquisitos
mas, quando cuidadosamente analisados
verifico que os conflitos e as bonanças
realmente fazem muito nexo.
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INTERIOR E EXTERIOR

Da mesma maneira que possuímos

incrivelmente dois lados totalmente distintos

quando, minuciosamente analisados

essa impressionante realidade

verificamos apresentarem

apesar de ainda não serem

realmente, completamente entendido.

Isso ocorre devido a dificuldade

que muitos têm de verdade

de compreenderem e, portanto constatarem

que a Terra em sua totalidade

também é um ser vivente

daí, como nós, obviamente possuir

um interior, assim como exterior

quais, existem interligadamente

e, em ciclos perenes reciclam-se,

causando-nos às vezes até terror.
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Porque a Terra é também um ser!

E os seus poderes visíveis vemos

amedrontados muitas vezes devido

as tempestades que geralmente

por causa de suas células nos trazem

de verdade inúmeros perigos.

Esse é apenas um exemplo

do que acontece no seu exterior,

porque a sua camada interior

quando ativa realmente provoca

terremotos e erupções vulcânicas,

como também outros acidentes naturais

que, tristemente causam muitos mortos.

E assim, nesse complexo mas incrível equilíbrio

diversos corpos em diferentes formas existem

divididos por causa de sua própria natureza

por serem compostos de um interior e exterior,

enquanto ao mesmo tempo e por outro lado,

a sua estrutura coexiste interligada

e, quando se vê aflita, recicla-se de fato.
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 APARÊNCIAS

Existimos num mundo completamente cínico!
Esse fato na realidade não é novo
e, se por acaso realmente pensarmos
então, veremos que as aparências sempre existiram
aliás, elas são frutos do exibicionismo
causado devido o ego, que, por certo,
também existe por causa dos ciclos
que, graças à nossa frágil natureza
coexiste sempre em conflito
com a, também nossa, teimosa matéria.
Esse fato tenho visto comumente
no seio dessa maleável sociedade
que, ou por simples capricho
ou, francamente por puro esnobismo,
seguem nesses cegos ciclos
totalmente iludindo e iludidos,
uma complexa e falsa imagem
daquilo que realmente são
e, nesse processo infelizmente vivem
vidas na depressão e totalmente em vão.
E assim, tristemente presencio
meras aparências e nada mais...
Talvez por não serem capazes
de se autoencararem de verdade,
preferindo viverem no faz de conta,
numa aparência que nada conta
pois, na realidade, além de serem banais,
são doentes e completamente irreais.
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 VISITAÇÕES FREQUENTES

Acho realmente incrível!

Observar esses ciclos constantes,

visitações frequentes de seres

diferentes e super inteligentes

que, verdadeiramente já há muito tempo

geralmente em silêncio nos visitam,

embora às vezes telepaticamente se comuniquem

transmitindo-os o que pretendem almejar.

E assim, em visitações frequentes,

tenho observado que sempre

algo dos planetas onde vivem

provavelmente por milhões ou

até mesmo bilhões de anos,

tanto para cá trazem, como daqui levam

tudo aquilo que querem de verdade.

Portanto, nesse ciclo confuso mas contínuo,

graças ao seu domínio livremente vêm e vão

e, nesse magnífico e impressionante processo

devido o seu profundo conhecimento

novos relevos são realmente formados

e, incríveis seres em seus avançados laboratórios

são excepcionalmente cuidadosamente elaborados,

revelando-nos a beleza e complexidade

do que tem sido na realidade essa criação de fato.
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 AS VIDAS EXISTEM TOTALMENTE INTERLIGADAS

Observando cautelosamente toda essa
realmente megnífica criação,
notei sem surpresas mas com bastante emoção
que as vidas existem totalmente interligadas
e assim nessa tremenda graça
devido os constantes ciclos,
renovam-se também em união.
Por isso, após cuidadosamente refletir tudo isso,
confesso que cheguei a natural conclusão
que a reencarnação verdadeiramente existe
daí, se alegrementegundo o meu próprio entendimento
poder a todos alegremente informar que essa criação
por causa da sua própria evolução
francamente, pelo menos como vejo,
ou por um grande período de tempo ou,
talvez mesmo eternamente durará.
Pois, as evidências claramente me mostram
que as vidas existem totalmente interligadas,
e não apenas nesse difícil nível físico
que, felizmente ou infelizmente,
por um determinado tempo
misturado com diferentes seres
que, como eu, conectados também vivem.
Porque obviamente temos de pensar
que também existe a criação espiritual
qual, habita por todos os cosmos,
revelando-me uma extraordinária beleza
junta à complexa e incrível grandeza
que totalmente interligadas
essas vidas nos oferecem enfim.
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 FASES OCULTAS

Nem tudo que os nossos míopes olho
nesse campo físico realmente podem ver,
principalmente quando se trata
de fases ocultas cujos ciclos
ainda não entendemos o motivo
pelo qual agem sem que a gente
sem o auxílio de possantes lentes
possamos naturalmente lhe ver.
Por isso, veemente acredito
essa ser a razão e o porque
que infelizmente muitos não acreditam
que existe uma força invisível
juntamente com um imenso saber
por detrás dessa realidade
que, sinceramente sinto existir.
Fases ocultas que assim
através de um poder mágico
causam transformações quase no ato,
daí chamarmos de mistério
por francamente ainda não entendê-lo
devido a sua incrível complexidade,
como as fases ocultas que realmente tem.
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 UNIVERSOS RECICLÁVEIS

Paro e, por longas horas

sozinho e calado te observo,

oh! Universo realmente complexo

e verdadeiramente belo...

Por isso, totalmente descontraído estou

nessa cadeira na varanda refletindo

toda essa imensidão de vidas

que incrivelmente abrigas

nesses mágicos universos que nos cercam

completamente recicláveis e complexos,

habitat que realmente me fascina.

Porque vejo maravilhado e atento

seja no período diurno ou no noturno,

todos esses seres que paralelamente nos cercam

por um tempo, como nós, preciso.

Para então, em cada universo onde estão

desempenharem, cada um, a sua missão

exatamente como os universos fazem,

quando aqui o seu tempo for concluído,

realmente se reciclarão com toda naturalidade.
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 ETAPAS

A vida em si é constituída de etapas
portanto, de diversos e contínuos ciclos,
alguns, pelo menos para uns,
acham isso ser impossível!
Porque infelizmente não entendem
que as etapas existem paralelamente
às diversas formas de existências
que, espalhadas pelos diversos universos
em diversas fases realmente afetam
todos os seres viventes sempre!.
Porque as etapas geralmente são acompanhadas
de bruscas e irreversíveis mudanças
que assim, além de drasticamente mudarem
aquilo que erroneamente pensávamos
de fato ser a única sólida realidade.
Para, então, após gerarem
incríveis e construtivas transformações,
apesar de muitas vezes serem destrutivas,
por apresentarem precisas etapas
às vezes completamente diversificadas,
causando com isso diversas realidades
não apenas nos seres existentes
desses universos verdadeiramente complexos,
mas também na consciência de toda gente.
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PENSAMENTOS,

VERSOS

&

POETRIX
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Verifico tremendos ciclos

que surgem e logo passam...

Revelando-me uma natureza complexa,

apesar de bela e eclética

contanto, verdadeiramente peculiar.

#  #  #

Ondas que vêm e vão

e, nesse contínuo processo

tanto enchem como secam

a praia que boquiaberto

me admiro por sua precisão.

#  #  #

Chuva que agora me molha

deixando o campo todo verde,

seca que o fogo com sede

indiferente ao que se sente

rapidamente, simplesmente destrói.

#  #  #
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Ciclos que insisto

para mim sempre existiram,

porque são o método natural

da Terra por igual se reciclar.

#  #  #

Ecos que repentinamente surgem

espalhados pelo vento

que, sem nenhum lamento

em diferentes movimentos

em ondas sonoras nessa área

estranhos sons produzem.

#  #  #

Bola de macio couro,

pernas belas feito o aço,

correria, barulho, suor,

esporte que às vezes me dá dó

pelo sofrimento exposto no ato.

#  #  #
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Vibrações que acho

serem fruto da energia viva

constantemente emitida

pelo cosmo que tudo dá.

#  #  #

Mar de areia,

Céu de espumas,

Terra, oceano de seres,

Ar, um dos elementos da vida.

#  #  #

Flores espalhadas colorindo o campo

verde e realmente belo,

aves voando e livremente cantando

num céu azul e sempre aberto.

Porque aqui, o amor reina!

Fruto de uma natureza que

constantemente teima em sorrir

quando, francamente o sol lhe queima.

#  #  #
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Será que verdadeiramente estamos

realmente nos destruindo?

Ou, quem sabe na realidade

esses ciclos fazem parte

de uma natural evolução

num processo realmente contínuo?

#  #  #

Ciclos que, claramente sinto

revelarem uma realidade

que, francamente,

ainda desconhecemos...

Caso contrário seríamos

totalmente amáveis

nessa vida cuja passagem

muitas vezes nem sentimos,

tão grande ser a velocidade

do tempo que, por bondade

às vezes passa sorrindo,

deixando-nos à mercê dessa dura realidade.

#  #  #
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Ciclos que incrivelmente unem-se!

Mas, que também se separam,

mostrando-nos a complexidade

da natureza com as suas realidades

que, pelo menos nessa época presente,

claramente vejo que ainda desconhecemos

o seu mecanismo de fato.

#  #  #

Metamorfoses que naturalmente acontecem

em existências que

constantemente nos cercam

nesses realmente complexos

ciclos de transformações.

#  #  #

Vejo agora mesmo

lindos e diversos insetos

entrando nesse período

verdadeiramente complexo

de transformações.

#  #  #
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Ciclos que constantemente vêm

mas, que rapidamente passam...

Deixando sempre em seus atos

transformações, assim como,

terríveis devastações

no campo físico de fato.

#  #  #

Flor viçosa, bonita e super colorida

que embeleza por um tempo

esse universo de eternas aparências...

Porque na realidade nada é preciso!

Daí, realmente passar como o vento

sem lamentos em ciclos contínuos.

#  #  #

Erros que se repetem,

vidas que vêm mas cedo partem...

Amor, ódio, inversas emoções

em reciclagens realmente contínuas!

#  #  #
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Até nas Letras encontro ciclos

pois, infelizmente muitos imitam

métodos que surgiram

por escritores figurões.

#  #  #

Vejo o meu estranho interior

realmente magnífico!

Apesar de ser complexo...

E, quando apalpo e

cuidadosamente vejo

o meu incrível exterior

então, verdadeiramente entendo

que, além dos meus olhos serem míopes,

reconheço que existe uma total vertigem

por ver, como também entender,

que a beleza é uma ilusão

misturada à emoção,

que por sinal é criada

  pelas aparências e mais nada!

Porque tudo que vemos nessa fase

estão total,ente distorcidos

portanto, são meras irrealidades.
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#  #  #

Fogo que tristemente queima

realmente plantações inteiras!

Portanto, destruindo e matando,

mostrando-nos um complexo processo

pois, com o tempo claramente vejo

que apesar do fogo ter tudo consumido,

a terra aos poucos se renova

numa transformação majestosa

quando analisamos o que ela passou

sozinha enfrentando tudi isso.

#  #  #

As evidências me mostram,

pelo menos no campo físico,

que em tudo existe um início,

um meio, como também um fim.

Revelando-me, pelo menos

ao meu próprio entendimento,

que a vida, como entendemos,

é repleta de recomeços, e fim.

#  #  #
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Sabemos que a evolução

em todos os sentidos existe,

por isso não desconhecemos

os ciclos realmente contínuos

durante toda a vida.

#  #  #

Chuva que cai e estraga

aquilo que o homem

arduamente construiu,

causando pânico e dor

às inúmeras construções

que, com dinheiro

e muito planejamento

realmente conseguiu.

#  #  #

Observo ciclos precisos

num tempo realmente incerto

e, se isso não fosse bastante,

existem sempre os inconstantes,

talvez por isso nada dá certo.
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#  #  #

Galáxias que por um tempo se formam

para, com o passar do tempo

serem incrivelmente engolidas,

nesse caso, por imensos buracos negros

que, pelo menos para mim,

me parecem existir devido

aos magníficos ciclos

que, naturalmente vêm e vão,

revelando-me uma reciclagem

nesse maravilhoso cosmos de verdade

qual, demonstra muito sentido.

#  #  #

Sementes que incrivelmente germinam,

plantas que crescem e brotam

coloridas e belas flores

que, assim perfumam

um universo mágico e profundo

pois, é formado de ciclos, como saber.

#  #  #
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Quando uma sociedade é corrupta e atrasa,

além de existir uma corrupção óbvia

e totalmente clara,

existem também os ciclos

das evidentes mas falsas prisões.

#  #  #

Estações que vêm mas que logo se vão...

Seres que aqui um dia nascem

e, após um certo tempo daqui partem

independente de suas vontades ou lamentos...

Tempestades, bonanças, guerrasm esperanças,

que se apresentam em ciclos contínuos...

#  #  #

Vividamente acredito

que o motivo pelo qual os ciclos

realmente existem,

é porque a sua função

está na total renovação

de tudo aquilo que é físico.
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#  #  #

Quando calmamente analiso

o tempo juntamente com os seus ciclos

então, vejo que a reciclagem

acontece realmente de verdade

em tudo que tenho visto

e, com toda naturalidade.

#  #  #

Chuva que fortemente cai,

Sol que impiedosamente queima!

Deixando-me realmente pensativo,

por francamente não entender

a razão desses loucos ciclos.

#  #  #

Quando a matéria se renova

devido aos constantes ciclos

então, poderemos por fim dizer

que aquilo que agora se ver

é uma nova criação e fim.
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