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Textos poéticos que nos revelam

a importância e o poder da consciência

em relação aos cosmos.
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  A próxima fronteira que será finalmente entendida

e em várias áreas usada não será o cosmos,

como muita gente pensa, mas sim a mente,

porque descobrimos ser realmente poderosa.

- o autor -
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Sobre o Autor

 Primeiramente agradeço a Deus pela conclusão de mais
um livro de poesias, qual, amavelmente dedico-o aos lei-
tores desse belo idioma jovial.

 O poeta, escritor, contista, compositor, filósofo e tradutor
Silvio Parise, nasceu no bairro do Catete, cidade do Rio de
Janeiro, em 30 de junho de 1957. Escreve poesia lírica des-
de os seus treze anos em diversos gêneros: Samba, MPB,
Romântica, Bossa Nova, Soft Rock e Bolero ( todas regis-
tradas ). É um eterno apaixonado pela natureza como tam-
bém a ciência da meditação, buscando através de suas cons-
tantes observações o equilíbrio necessário para viver uma
vida saudável e em paz consigo mesmo. O autor é cristão
mas não segue denominações por entender não ser a melhor
forma de existirmos num planeta que cada vez mais se torna
difícil justamente por causa das divisões e divergências em
seu meio. É seguidor da doutrina internacionalista exatamente
por essa razão. No campo político é um leal democrata as-
sim como socialista, porque claramente vê ser a melhor for-
ma de proteger e educar a sociedade. Reside nos Estados
Unidos desde 1979, onde juntamente com a sua família tra-
balhou, estudou e se aposentou. Incentivado pela sua querida
mãe, participou em uma antologia criada pela Litteris Edito-
ra e, empolgado com o acontecimento viria a publicar o seu
primeiro livro poético no ano seguinte. Hoje, está presente
em mais de 130 Antologias nacionais e internacionais, quais,
recebeu alguns prêmios e colocações de destaque.
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Tem publicado até agora 44 livros de poemas, sendo que des-
ses, quatro foram com a sua mâe, poetisa e escritora Mainá
Medeiros, e um, com o poeta, escritor e jornalista Lenival
de Andrade.
Em 2003 e 2009, participou da Bienal Internacional do Li-
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Acadêmico Correspondente Internacional Brasil/
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ALPAS 21 – Academia Internacional de Artes, Letras e
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Acadêmico Correspondente no grau de Oficial da ARLAC.
ARLAC – Academia Rotary de Letras, Artes e Cultura.

Acadêmico Correspondente na ALTO.
ALTO – Academia de Letras de Teófilo Otoni.
(colunista na Revista Literária Café-com-Letras desde 2018).

Prêmios recebidos pelo conjunto de suas obras:
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 (concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás )
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 ( concedida pela Associação de Escritores de Angra dos
  Reis em parceria com a Editora Mágico de Oz )
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- Prêmio Nordeste de Literatura ( 2017 )
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PREFÁCIO

Muitos hoje em dia falam
no poder da consciência
tema e título desse livro
qual, pretende com isso

abrir a porta para um saudável debate
sobre tantas variadas realidades

que a consciência constantemente
enfrenta de verdade.

E, apesar de ser em seu gênero
uma obra poética de fato,

foi elaborado em parte baseado
nos mais recentes estudos atribuídos
à consciência na tentativa de entender

e por ventura explicar os hábitos que criamos
assim como a natural evolução
tanto do próprio ser humano
juntamente com a ciência,

evidentemente cada vez mais popular.
Portanto, aqui em versos encontramos

uma breve, mas válida análise
tanto das aparências humanas

como também das coisas que acreditamos
ou, porque consentimos que a nossa mente

consciente ou totalmente inconsciente
realmente fosse lavada provavelmente por se

encontrar desgastadapor causa de emoções sofridas
outrora ou, por outro lado porque nos impulsionam

talvez devido à nossa percepção e até mesmo natureza
a seguirmos caminhos que com certeza

levarão à nossa própria destruição.
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Por isso precisamos tomar cuidado
a tudo que lemos, vemos ou realmente

nos são ensinados, pois a mente além de ser
complexa é incrivelmente frágil,

daí quase diariamente horrorizados presenciarmos
pessoas cometendo terríveis atos

em nome de um movimento revolucionário
e até mesmo da própria religião, atos completamente
bárbaros, mas que por terem sido veemente ensinados

a mente claramente aceitou sem nenhum
remorso ou rejeição.

Provando que devemos ter cuidado com aquilo
que nos é ensinado, porque a nossa mente tem poder

de nos enterrar ou literalmente reviver
dependendo do ponto de vista ou, se assim preferirem,

àngulo que a consciência absorve nesse processo
de entendimento verdadeiramente complicado.

Tenho observado também a importância do
conhecimento que tantas vidas tem transformado

realmente para o bem, levando-me a crer que
quando a nossa mente é ensinada

ou, como alguns chamam disciplinada
para cautelosamente analisar tudo aquilo

que aprende sem cansar porque simplesmente ler e ver
apenas o que gosta, levando em conta no contexto

atitudes que não causarão destruição
então, naturalmente observamos que essa mente

não capta enganos por aceitar somente o que é bom
por preferir viver no amor.

Portanto vemos que toda decisão que conscientes
ou não fazemos terá sempre consequências
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e, dependendo da consciência
os frutos serão para o bem ou não.

Contanto, como narrei anteriormente
os versos aqui presentesrefletem análises concluídas

de  diversos estudos sobre a mente
sempre complexa e independente

do estado consciente ou inconsciente
quando efetuamos cada decisão como também
os universos que constantemente nos rodeiam
e a sua incrível influência visível e invisível,

mas que silenciosamente têm
uma contínua e absoluta interligação.

Contanto, cheguei a conclusão que os fatores
são múltiplos que podem influir com o cognitivo

e sendo assim, prejudicar ou ajudar
a mente que constantemente está
realmente sendo bombardeada

tanto internamente como externamente
em imagens e vibrações que, se não tomarmos os
devidos cuidados eternamente afetará a mente e a

forma de totalmente  independente podermos
claramente e calmamente tudo analisar e uma análise

das inúmeras vividas realidades
a consciência por si mesma poder formar.
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ATAQUES PSÍQUICOS

Muitos realmente têm visto
assim como lido ou simplesmente ouvido
à respeito dos ataques psíquicos
que constantemente afetam
gente de vários níveis por todo lado.
Esse fato obviamente me chamou a atenção
pois, na realidade não entendo
como isso pode ser possível
ocorrer independentemente da nação.
Por isso, decidi prestar atenção
e, se possível de perto acompanhar
para assim naturalmente poder tomar
a minha própria conclusão
pois, como realmente pode
pessoas de educação e posse
incrivelmente serem afetados
com ataques psíquicos até mesmo macabros
porque às vezes se comparam
com incríveis e terríveis atos de possessão?
Chegando a conclusão que existem
forças de longas origens
internas como também externas
que causam os ataques psíquicos
hoje, por todo o mundo sendo visto
geralmente nem sempre previsto
mas que existem e são conhecidos
com diferentes conclusões afirmo,
pois depende das inúmeras denominações.
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CAMPO AKASHIC

Não acredito em coincidências nem tão pouco
em superstições por realmente amar a ciência

pois dela vejo evidências e tiro minhas conclusões.
Porque não desconheço a bíblia nem tão pouco

outros livros por seus fiéis considerados também
sagrados e, cujas histórias de fato terem conexões

devido às grandes semelhanças quando são
comparadas com a bíblia por exemplo apesar
de terem surgido centenas de anos depois.

Porque nela, exatamente no livro de Apocalipse
lemos que no céu existem anciões cuja única

função é verificar quando daqui passamos e nesse lugar
como espírito chegamos para verificarmos

se o nosso nome fôra anotado num imenso livro
intitulado de livro da vida onde literalmente

tudo que aqui fizemos ficou anotado e nunca poderá ser
apagado, contanto, realmente destruído e, de acordo

com o que estudei e li existe um outro ancião,
portanto um ser idoso, que possui um outro livro

qual, se o nosso nome não for encontrado
então no céu não poderemos ficar de fato.
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Mas o que me deixou francamente impressionado
foi recentemente saber que existe uma outra
história paralela cujas comparações singelas

fizeram-me crer que talvez existe e sendo assim,
então esse campo Akashic pode muito bem ser

considerado como o céu de fato  devido à semelhança
da história tão eloquentemente apresentada.
A única diferença dessa narração contada

é que nela não existem seres idosos e os livros
são claramente entendidos como discos gravados

quais, contém sem nenhum erro registrado
toda a nossa vida, portanto a nossa história

que, quando daqui passamos e perante esse imenso
campo nos encontramos também como espíritos,

presente ao Deus vivo assistimos a esse vídeo
registrado no disco e, nesse bonito campo Akashic
conforme for o nosso julgamento continuaremos

eternamente nele ou definitivamente sairemos dele
dependendo do que Deus julgar.

Confesso que esse relato me deixou por muito tempo
a pensar devido às incríveis aparências com a bíblia

que li somente apareceu quase mil anos depois
desse documento realmente ter surgido na Índia

e em outra diferente língua talvez por isso ter levado
tanto tempo para ser traduzido e devidamente
entendido qual, profundamente me fez pensar.
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NESSE ESTADO FÍSICO

Neste momento, nesse estado físico temos
a tendência de reclamar quando a vida não está
sendo da forma que imaginávamos, apesar
das inúmeras preces que fazemos até às vezes
quando nos sentimos totalmente desprezados,
contanto sem coragem de caminhar.
Acontece, que o que devemos sempre lembrar
é, que nesse estado físico em que nos encontramos
considerado por alguns de inferno, nada é eterno
nem muito menos completo, porque o engano
está sempre a reinar.
Por isso existimos nesse terror
supressos por um constante medo
devido ao caos que diariamente vemos
por não ser um mundo perfeito.
Para assim, consumidos pelo ódio por fim,
passo a passo neste macabro compasso
nesse estado físico em que atualmente existimos
continuarmos ao mundo sorrindo dando
prestígio infelizmente somente ao que é aparente
daí, francamente não me surpreender
por constantemente abismado ver
como tantos são indiferentes aos valores
que realmente mudam e elevam qualquer ser,
porque todo aquele que em sua vida
continuamente lhe aplica
naturalmente demonstra que possui saber.
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POLUIÇÃO

Gente no mercado comprando
os peixes recém pescados
tanto no mar como nos rios
incluindo até mesmo diferentes lagos
de fato já bem poluídos
dos resíduos que neles
infelizmente constantemente jogamos
e, nesse processo incrível
aos poucos o mundo estamos acabando.
Isso é ilegal! Além de ser um absurdo!
Pois estamos rapidamente destruindo
um planeta que cada vez mais sinto
estar lentamente se passando...
Acontece que não quero estar certo!
Por isso educo e faço preces,
poirque sei que a poluição muitas vezes
que nós mesmos produzimos
está realmente nos destruindo
daí, muitas vezes não ver mais o verde
como também o lindo azul
desse céu que tristemente
abriga um cinza perene
devido a poluição que, como sempre,
destrói a beleza e a saúde de muita gente
que em troca recebe na cara galhofas
do capitalismo totalmente incompetente.



26

PRECOGNIÇÃO

Todos nós possuímos em nosso instinto
o que é chamado de precognição
ou seja, uma forte percepção
ou, se assim preferirem, intuição
sobre um evento ou acontecimento
mesmo antes dele ocorrer
qual, acho simplesmente ser
verdadeiramente extraordinário
devido o fato de sempre ser exato
mesmo que você, é claro,
não sabia que isso iria acontecer.
Portanto, graças a precognição
que comumente existe entre aqueles
naturalmente mais abertos
vejo que geralmente estão corretos
quando à amigos ou mesmo ao mundo
revelações incríveis atestam
anes desses eventos se realizarem.
Ciêncial que assim ajuda
até mesmo na prevenção
nessa luta contínua contra o mal
qual, também é largamente usado
na área do sobrenatural, é claro,
daí achar fenomenal.



27

SOCIALISMO

Sou como toda sábia criança
repleto de amor, bonança e esperança
por isso naturalmente vivo
pregando ao mundo o socialismo
porque vejo e portanto creio
ser a melhor forma de um sistema político
por gratuitamente oferecer
saúde e educação a sociedade
que assim, livre e sem vaidades
irá por outro lado imensamente ajudar
não apenas o país onde fisicamente está
mas também ao mundo de verdade.
Para assim nessa incrível realidade
permanecer fortalecendo e construindo
magníficos e amáveis ninhos
que em pouco tempo mostrarão
e com isso provarão
devido as suas brilhantes consciências
fatos cujas artes e a ciência
ao mundo com paixão e persistência
a ignorância juntamente com os mitos
aos poucos obviamente eliminará
graças ao Socialismo, sistema que tudo dá.
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NÃO É PROIBIDO SONHAR

Não é proibido sonhar
e, na realidade todos devem
mas o que muitos precisam
é realmente serem realistas
e definitivamente deixarem o pessimismo
porque isso é um terrível veneno
para as realizações de qualquer sonho
portanto, para que a sua materialização
se concretize com toda naturalidade
primeiramente terás de ser otimista de verdade
e sendo assim, verdadeiramente acreditar
no sonho que inesperadamente tivesses
ou, se por acaso esse sonho de fato
sempre em sua mente surgir
como se fosse um forte pressentimento
então, sugiro que confie
pois esse sentimento está vindo do seu íntimo
e sendo assim... pode até ser uma mensagem
qual, não poderás perder na realidade.
Portanto nunca esqueça
que não é proibido a gente sonhar
e, com os pés no chão, coragem e devoção
faça cada um de seus sonhos
naturalmente se concretizar.
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COMUNICAÇÃO

Tenho realmente observado
que toda boa comunicação de fato
é a chave para todo sucesso
independente o que nessa vida
verdadeiramente tenhamos abraçado.
E até mesmo esses felizardos
que em suas profissões fizeram em muitos casos
fortunas incrivelmente avaliadas em muitos bilhões,
é porque naturalmente aprenderam
obviamente com os seus próprios erros
que toda boa comunicação abre
portas cuja confiança, respeito e amizade
tornam-se a chave do sucesso
nesse mundo totalmente eclético
e complexo de verdade.
Portanto todo aquele
que inteligentemente souber usar
a comunicação nessa tumultuosa estrada
então, cedo ou tarde, verá que as palavras
quando eloquentemente professadas
excelentes frutos à ti e ao mundo darão
porque iluminarão por fim
as pedras que ainda insistem em não progredirem
por tristemente desconhecerem
que a falta de toda boa comunicação
cria em si terríveis paredes
dificultando assim o seu simples existir
daí, frustrarem-se tantas vezes...
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RECIPROCIDADE

Não acredito em coincidências
por entender não ser supersticioso
mas, como um verdadeiro curioso
admiro a reciprocidade
por ver que na realidade
seres trocam entreolhares
realmente se comunicam
visualmente como também telepaticamente.
Francamente, com toda naturalidade,
contanto, sem a existência de planos
que possam mudar o rumo
desses ocasionais entreolhares.
Portanto, através das minhas observações atesto
que, apesar de existir essa reciprocidade
naquele exato momento ou seja,
duas pessoas ao mesmo tempo se olharem,
em vez de ser pura coincidência
como até mesmo muitos cientistas atestam,
por outro lado pode muito bem ser
simplesmente um inconsciente reflexo
totalmente natural existente em todo ser.
Por isso, verifico a reciprocidade existir,
daí não ser nenhum fenômeno,
apenas, reflexos de corpos complexos
que muitas vezes atuam sem nem querer.



31

UMA NOVA CONSCIÊNCIA ESTÁ SURGINDO

Estou realmente sentindo
que uma nova consciência está surgindo
e com esse coletivo surgimento
novos conceitos totalmente livres
dos terríveis preconceitos
pouco a pouco com muito gosto
realmente revolucionará
portanto, literalmente transformará
esse já antiquado domínio ideológico
que tanta destruição e sofrimento
infelizmente causou em tantos ninhos...
Por isso não estou aflito
por claramente ver
uma nova consciência crescer e  florescer
dentre tantas confusões
que na realidade são o fruto
de inúmeros absurdos
que esse já velho e podre sistema
verdadeiramente sem nenhuma consciência
tristemente impôs no mundo todo.
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TUDO EXISTE INTERLIGADO

Para mim, está cada vez mais claro
que toda criação animal
é formada de energia
como também inteligência
e, como se isso não bastasse,
fomos criados totalmente interligados
existindo em universos múltiplos de fato.
Portanto, quando mantemos a nossa mente
sadia  e totalmente aberta
às constantes vibrações
sempre em prol do bem frequente
então, verdadeiramente
todos os seres super inteligentes
espalhados por todos os cosmos
receberão essa comunicação
por vivermos constantemente conectados
em consciência e espírito
devido sermos na realidade um só corpo
existindo em complexos universos
repletos de diferentes e esquisitos seres
que simplesmente usando poderes
adquiridos através da mente
francamente, quando medito
vejo-os e frequentemente vos sinto
mesmo sem terem de seus lugares deslocado,
sinceramente confesso que, por muitas vezes
esses incríveis seres me deixam a pensar...
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REVOLUÇÃO ESPIRITUAL

É fantástico se viver num mundo moderno
onde a existência de cada ser quando minuciosamente
analisada vemos que forma um quadro exato de tudo
que realmente vi e, por isso, imediatamente escrevi
para então não perder todo esse entendimento
que, coletivamente vem acontecendo.
Porque verdadeiramente o que vem ocorrendo
na realidade já há algum tempo, é uma total
revolução espiritual que silenciosamente
está sucedendo no interior de vários seres
que naturalmente têm sede de aprender
daí, procurarem incansavelmente o saber.
E, incluindo tudo isto que anteriormente aqui relatei,
observo também que paralelamente
o que vem também visivelmente ocorrendo
é o desenvolvimento emocional totalmente
diferente dos sentimentos de outrora,
esses seres têm melhores controles
de suas emoções e inesperadas dores
porque naturalmente aprenderam
graças à esse desenvolvimento
que antecedeu à esta revolução espiritual
contanto, serviu como um preparamento
para esse imenso desenvolvimento
até mesmo o cultural.
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EXTRATERRESTRES E ENCONTROS
MULTIDIMENSIONAIS

Essa é uma área da vida
que, devido à sua complexidade
sempre me despertou,porque desde criança
tive contatos com esses seres
quais, inicialmente por muitas vezes
por um certo período de tempo
as visitações se tornaram tão frequentes
que, francamente pensava que estava apenas
sonhando, mas com o passar do tempo vi
e sinceramente, apesar da pouca idade, entendi
que aquelas aparições não eram espíritos
simplesmente me visitando
pois, apesar de possuírem um corpo
aparentemente totalmente sólido,
notei que alguns desses extraterrestres
mesmo estando em pé no chão não tocavam
porque incrivelmente flutuavam
enquanto outros, repentinamente chegavam
contanto, como se magicamente atravessavam
janelas, portas e paredes
como se nada estivesse em sua frente,
causando assim encontros multidimensionais
por terem uma dinâmica que ainda
em sua totalidade desconhecemos
pois, pelo menos do que me lembro
literalmente andam em dimensões.
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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 realmente
totalmente imprevisível fase,
seres silenciosamente passam ,
revelando-nos uma realidade
impressionante de verdade.
Porque nesses complexos ciclos
inacreditavelmente vemos
seres no campo físico morrendo
enquanto ao mesmo tempo
e, indiscutivelmente outros nascem,
portanto paralelamente,
demonstrando-nos que os ciclos existem
verdadeiramente em vidas perenes
e, sendo assim... então a vida não tem fim
independente do corpo
que o espírito por um determinado tempo
nele realmente habitará,
enfrentando assim múltiplos ciclos
provavelmente até se afinar
com a consciência que o Criador
por causa do seu incondicional Amor
entendeu em cada ser colocar.
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INTERAÇÕES PARANORMAIS

Essa é uma área da vida
que realmente sempre me fascinou

devido a sua realidade misturada à complexidade
dos inúmeros labirintos que se apresentam

nos deparando com verdades
que, para ser franco muitas vezes
quando comparamos tudo aquilo

que arduamente estudamos,
logo vemos que realmente

não sabemos de nada!
Porque as interações paranormais

que geralmente inesperadamente acontecem
nos revelam uma física totalmente desconhecida,

como por exemplo os já célebres casos
de seres naturalmente atravessarem

portas, janelas, carros,, paredes
contanto, o que é totalmente físico
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e, embora momentaneamente se parecerem
como se fossem espíritos

têm o poder de logo se materializar
quando se encontram no devido lugar

onde ocorrerá o encontro
aumentando assim a complexidade
daquilo que chamamos de realidade

fazendo portanto crer
que essas interações paranormais

são esquisitas para nós
porque não somos da mesma constituição

nem muito menos temos a mesma formação
por isso, vividamente acredito

que esse fator adicionado a ciência
é exatamente o que faz a diferença

para as interações paranormais ocorrerem
deixando muitos visivelmente trêmulos

e, verdadeiramente apavorados
devido ao fato disso não entenderem.
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PODER

Me impressiona de ver o poder
realmente existente em cada ser
seja ele? animal, vegetal ou mineral,
porque na realidade todos têm
uma vida íntima chamada energia
que, por um certo tempo seguirá
o que o Criador determinar
para então, com a própria evolução
uma nova vida abraçar
devido ao conhecimento que transforma
tudo sem lamentos, daí valer a pena educar.
Pois todos dentro de nós temos
um grandioso e precioso poder
que, dependendo de como usaremos
irá nos transformar para o bem
ou, simplesmente fazermos sofrer
como também perder tempo.
Por isso me deslumbro com o poder existente
que vejo em certa gente cujo relevoadmiro
sem questionar por verdadeiramente
estar a par, contanto, totalmente consciente
que esse poder realmente existe
naturalmente em toda gente.
Agora, o que muitos precisam é  entender isso,
isto é, se querem crescer principalmente
no conhecimento, o qual,  lhe dará entendimento
para assim logicamente poder outras dimensões
através do pensamento naturalmente atingir,
e sendo assim, obviamente viver.
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SENTIMENTOS ASSUSTADORES

Quantas vezes sonhamos sonhos
que na realidade são terríveris pesadelos

quais, quando finalmente acordamos
realmente por um certo tempo

na cama pensando ficamos
qual a razão ou significado

para aquele tormento de fato
por tanto tempo continuar.,,

Já outras vezes simplesmente temos
sentimentos assustadores

como por exemplo,
alguém que não conhecemos

está para nos matar,
apesar de não termos feito

absolutamente nada contra ninguém
que assim pudesse porventura se vingar.
Alguns pensam isso ser pura paranóia

mas, respeitosamente confesso discordar,
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porque realmente conheço diversos seres
que têm esses sentimentos assustadores

causando-os muitas vezes dissabores
por terem muitas vezes de alertar

pois sentem-se na obrigação
e, infelizmente nesse processo

verdadeiramente complexo
porque, em vez do bem causar

intrigas passam a criar
e até mesmo inimizades,

tudo por causa desse sentimento
que realmente sentem

ser horrivelmente assustador.
E, calado por muito tempo fico
tentando entender meio aflito

a razão desses complexos
e totalmente inesperados sentimentos

pois, pelo menos esses seres
que há já bastante tempo que conheço

reconheço não serem drogados
nem em algo viciados

que pudesse relacionar ao fato
daí, suspeitar esse sentimento ser externo

vindo de algum universo
que constantemente nos rodeia
sem que possamos enxergar.
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A RAZÃO

A razão pelo qual
abracei sem nenhum mal
a doutrina internacionalista,
foi porque finalmente entendi
que a palavra liberdade
tem que ser usada de verdade
em nosso cotidiano na realidade.
E sendo assim, então, temos por fim
de evitarmos todo tipo de parede
que tristemente possa destruir
a mentalidade desses, que, como eu,
ainda têm a coragem de enfrentar
esses que o mal praticam
gerando nesse horrível processo
totalmente ausente de amor e nexo
um terrível medo, que em si é o fruto
dos incríveis abusos e absurdos
que continuamente praticam
infelizmente sem vermos um fim.
Por isso, amo a doutrina internacionalista
pois, em vez de dividir nos ensina
que, se realmente queremos crescer
então devemos derrubar essas cercas
chamadas de fronteiras
para assim, livres por fim,
deixarmos somente o amor nos conduzir.
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Muitos falam hoje em dia
realmente animados

sobre a evolução da ciência de fato
pois, verdadeiramente agora
já temos em inúmeras áreas

vagas tomadas por robôs
totalmente inteligentes

porque se comunicam e trabalham
e, até mesmo em muitos casos

bem melhor que o humano
que, por diversas vezes reclama

como também engana.
Verificamos isso quando

cautelosamente analisamos a relação
empregador/trabalhador e trabalho

qual, revela-nos muitas vezes
um complexo e triste quadro

envolvendo corrupções e falsas declarações
que na realidade nunca ocorreram,

aumentando assim o descontentamento
como também a desconfiança

outrora existente entre ambas partes.
E nesse complicado e complexo processo

existente entre o empregador e o trabalhador
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que naturalmente precisa
de ganhar a sua vida

tendo obviamente um decente trabalho,
logo sente-se prejudicado

e às vezes até descriminado
por ver o seu posto eliminado
e automaticamente substituído

por diferentes, práticos e super inteligentes
robôs recem criados e comprados, que assim,

farão melhor e muitíssimo mais rápido
o que o homem até recentemente fazia,

aumentando então a produtividade
juntamente com a harmonia

que outrora infelizmente não havia
devido as frequentes discórdias

ocorridas durante o trabalho
que assim, tristemente roubaram

a paz e a confiança mútua.
Criando portanto um importante fator

para a inteligência artificial
ser realmente aplicada

porque, além de gerar dinheiro
está incrivelmente sendo pioneira
em logicamente inúmeras áreas.
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CONTINUIDADE

Segundo os mais recentes estudos
sobre a consciência e as suas ramificações
está ficando cada vez mais claro
que, apesar da mente ser um órgão físico
portanto um elemento
situado em nosso corpo
qual, termina quando daqui nos passamos,
a consciência por outro lado não termina
porque ela é contínua!
E sendo assim... seguirá nesse processo
maravilhoso mas complexo
por toda eternidade.
Contanto se os cientistas
estiverem certos quanto à essa realidade,
então a consciência prossegue
em seu processo normal de continuidade
onde existirmos de verdade
mesmo que, apenas como energia,
contanto como espíritos!
E nesse caso sem um corpo.
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SERES EVOLUÍDOS

Muitos já há algum tempo
vêm falando, escrevendo e reunindo
evidências que claramente apontam
daí, debaterem em encontros de palestras
internacionais o que realmente constitui
seres serem considerados evoluídos
quando, infelizmente ainda matamos
intoxicamos, destruímos e poluímos
seres como também o próprio planeta
que verdadeiramente habitamos
surgindo então sem enganos
o questionamento, mas o por quê?
Contanto, baseado apenas na ciência
muitos profissionais vêm indagando
as razões que formam esses hábitos
quando reunidos cautelosamente analisam
o comportamento do ser humano
para assim, poderem concluírem por fim se
poderão realmente escrever em livros que todos
 irão ler se naturalmente poderemos ser
considerados como seres evoluídos de fato
apesar dos horrores criados que triste e
constantemente temos visto causando assim
 complexos quadros para um tema hoje
tão discutido perante as circunstâncias dos atos
muitas vezes até bárbaros deixando assim,
realmente todos aflitos por verem essa opinião
da evolução logicamente se dividir, surgindo
contanto outra questão, pois, se fazer o mal é
evolução, então, quem realmente somos enfim?
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SÉCULO 21: A ERA DE OURO DA NOSSA LITERATURA

Quando analiso a incrível evolução
no aspecto literário da nossa língua de fato
então, com enorme satisfação vejo
que o século 21 se apresenta como
a era de ouro da nossa Literatura graças ao
grande esboço, trabalho que agora está sendo
feito pela nova geração, premiada.
Porque hoje, inúmeras obras vêm sendo
em grande númerostraduzidas e nesse imenso
processo conhecidas em países cujos idiomas
em número assim como importância
por diversas vezes o Prêmio Nobel viram.
Por isso estou totalmente animado em ver
tão belo quadro que sei nos levará ao ápice!
E quem sabe com essa natural realidade
no topo com as outras literaturas de verdade
continuamente ficarmos?
Porque com o Modernismo e o Romantismo
demos verdadeiramente grandes passos
abraçando uma Literatura independente,
portanto não mais aquela de antigamente
que escrevia o que a metrópole pensava sempre.
Daí estar animado com esse século dourado
que entendo nos dará de fato
muitas alegrias não apenas aos nossos escritores,
mas também aos amantes leitores
dessa língua tropical e jovial
dando-nos prestígio no mundo, é claro.
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TRAVESSIAS

Deitado em minha cama estou mergulhado na
ciência da meditação para nessa incrível emoção
alegremente conhecer travessias que
em diferentes dimensões me levarão.
Porque, da maneira que tenho entendido
até esse momento presente é, que os universos
existem paralelos e as travessias são múltiplas
convivendo em dimensões contínuas.
E nessa estranha e complexa existência
vejo vidas exóticas e diversas aumentando assim
 a curiosidade de conhecer cada vez mais
essa magnífica criação totalmente eclética!
Pois, verdadeiramente observo seres que parecem
serem fictícios contanto, absolutamente mágicos!
Que assim de fato me levam à realidades que
realmente atesto serem esquisitas, mas maravilhosas
porque, literalmente cada labirinto é uma diferente
travessia que, exatamente como a vida  nessa forma
naturalmente finita em relação ao campo físico
criamos os nossos próprios destinos,
assim mesmo são esses labirintos
subdivididos em inúmeras travessias
espalhados nesse cosmo cuja simpatia
como também vibração e brilho
torna-se num imenso incógnito
quando, realmente tranquilamente medito
geralmente diariamente
e, assim como sempre atravesso
maravilhado e boquiaberto essas travessias.
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VIDA: UM TEATRO DE CONTÍNUAS
REPRESENTAÇÕES

Quando cautelosamente analiso a vida
e a complexidade existente
por possuir diferenyes dimensões
então, francamente logo vejo
a vida ser um teatro de contínuas representações.
Porque, realmente quem desconhecer
os dramas e terríveis conflitos
que ocorrem nesse planeta diários
provavelmente ou já está acostumado
ou, verdadeiramente não mais liga
por já sinceramente estar amedrontado
devido a constante violência
provocada por seres cujas consciências
impressionadamente já deixaram de lado.
E assim nesse triste processo
muitos passam daqui por certo
pois, infelizmente são assassinados
enquanto outros, tirando proveito desse absurdo
continuam adormecidos devido aos usos
de elementos totalmente ilícitos
contribuindo talvez inconscientes
aos dramas sempre presentes
aumentando assim a dor e o engano
para um cotidiano cuja felicidade
tristemente continua ausente
por causa das escolhas erroneamente
tristemente de tantos...
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ILUSÕES DO NOSSO PENSAMENTO

Acho incrível refletir
e até às vezes discretamente sorrir
com as fantasias que fazemos
vindas das ilusões do nosso pensamento
que, quando cautelosamente analisado
vejo que realmente não passam
de inúmeras quimeras de fato.
Mas mesmo assim é exatamente dessa maneira
que incrivelmente muitos vivem!
Daí não me surpreender
por naturalmente tristemente ver
obviamente tanta gente que
apesar de serem adultos não sabem
decidir por si mesmos
coisas que realmente envolvem à si mesmos.
E nesse incrivelmente para eles
difícil e complexo problema
repentinamente passa a ser um dilema
criado pela mente que
detalhadamente não pensa
por isso ,uitas vezes terminam
literalmente totalmente enrolados
por terem elaborado ilusões
vindas exclusivamente do pensamento,
fato esse tristemas realmente já comprovado.
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OBSERVAÇÃO

Analisando a vida

nessa atual dimensão

observo que, além de ser complexa

pelo menos para mim, atesta

realmente ter diversas dimensões

que paralelamente existem

aumentando assim a complexidade

dessas existências finitas

e, talvez até ilusórias

devido a dimensão e glória

desse Ser e daqueles que

naturalmente inferiores à Ele

constantemente criam porque existem

muito antes de termos sido elaborados.

E assim nesse grande e impressionante teatro

incrivelmente existimos...
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Numa forma física apesar de sermos elétricos

por isso, verdadeiramente complexos

para evidentemente entendermos

esses dois totalmente distintos universos

que, por um certo período de tempo

emocionalntemente coexistem

mas, quando chegam no final se dividem

para assim, outra peça teatral por fim

representarem e nessa observação

tentar naturalmente explicar

para que outros possam entender

que, quando partimos daqui

porque a nossa parte aqui encerrou

acredito vividamente não ter sido o fim.
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UMA SILENCIOSA INVASÃO

Refletindo nas diferentes descobertas

que realmente nos últimos tempos

o mundo tem impressionadamente visto

mas nem sempre reconhecido devido

aos restritos apesar de erroneos ensinos

que até o presente momento infelizmente

temos recebido para, e nesse singelo ato

totalmente calado mas pensativo em meu  modesto

quarto me acho e, em mergulhos prolongados fico.

Porque sei que há bastante tempo

que vemos sofrendo uma silenciosa invasão

feita por seres extraterrestres que verdadeiramente

vêm e são de outros universos e dimensão.
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Portanto não se surpreendam se por acaso se

depararem em seus trabalhos ou simplesmente

caminhando na rua de verdade com seres totalmente

híbridos criados pelo cruzamento na maioria

das vezes quando estamos dormindocom esses seres

que, na realidade são super inteligentes e desde

o período bíblico  fazem isso com toda naturalidade.

Mas, tenho essa incrível curiosidade

de saber o por que, que fazem isto muitas vezes

sem o nosso consentimento, contanto sem

a nossa autorização, e nesse complexo, sofisticado

processo muitas mulheres humanoides acabam

engravidando sem saber porque tudo ocorreu

num sonho, totalmente vívido, pelo menos foi assim

que ao participarem de sessões

de psicanálise fazendo regressões

pacientes revelaram as inesperadas visitações

de seres extraterrestres e super avançados

quais, muitas vezes e depois do tempo realmente ter

passado, voltaram quando ela ainda estava dormindo

e, quando ela menos esperava,acordou deitada

numa mesa dentro de um disco voador

e completamente rodeada por seres geralmente

de cor cinzenta usando bata como se fossem médicos
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ou cientistas, para naturalmente se surpreender

quando repentinamente viu uma criança, menino

ou menina, muitas vezes loiro e de olhos azuis

com a semelhança humanoide que, por via

telepática lhe fala ser o seu filho ou filha

quando na realidade a gravidez,

outrora sentida de verdade, depois de três meses

ter desaparecido deixando-a confusa e aflita

em relação a razão dessa terrível realidade.

Portanto continuo pensativo embora ao mesmo

tempo ativo por entender a importância dessa

silenciosa invasão e o que acontecerá com o humano

que um dia conheci nesse mundo

qual, espero não ter sido em vão.
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AS DIFERENTES FORMAS DE COMUNICAÇÃO

Quando mencionamos a palavra comunicação
e as suas inúmeras formas

confesso francamente me surpreender
por realmente ver e naturalmente entender

ser uma incrível maneira
literalmente universal

e sendo assim, interdimensional
pois não depende unicamente

nem do mundo físico nem tão pouco
somente do espiritual

para incrivelmente se manifestar.
Isso já está absolutamente comprovado

como também minuciosamente catalogado
pelos analistas e especialistas
dessa matéria tão complexa,

mas que verdadeiramente atesta
devido às diversas formas de comunicação

que a vida vai além desse relevo
inteligente, físico e às vezes anormal,

porque, quando cautelosamente paramos
e detalhadamente analisamos

as diferentes formas de comunicação
então, realmente logo notamos

que o plano espiritual sem enganos
coexiste incrivelmente interligado,
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e até mesmo a consciência
conectada à memória, contanto à inteligência,

quando alguém daqui se passa
de fato não perde a sua graça

pois, continua normalmente a realizar
do outro lado o seu importante trabalho

revelando-nos nos diversos casos
tanto telepáticos como psicográficos

que a comunicação continua funcionando
e portanto, naturalmente lembrando

mesmo quando a pessoa já se encontra
há muito tempo do outro lado.

Sinceramente, acho isso ser fantástico!
Por provar que a morte física de fato

verdadeiramente nunca irá nos separar...
Enquanto ao mesmo tempo também prova

que a comunicação em suas diferentes formas
entre o cosmo e os múltiplos universos

pode até naturalmente ser complexo
mas incrivelmente existe!

E todos os dias sem agonias
estamos a ver, receber

e, gradualmente cada vez mais
os seus motivos sem histerismo entender.
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 MUDANÇAS

Durante muito tempo em minha vida
e, talvez por causa do meio ambiente

que naquela época  realmente vivi
pois, acreditava em destinos premeditados

e tudo que fazia era voltado
à esse tipo de fictício pensamento

que hoje naturalmente vejo
ser fruto da ignorância

como também super arcaico.
Porque tudo que pensamos

sonhamos ou realmente criamos
muda quase automaticamente cada ato

chamado literalmente de drama
ou, se assim preferirem teatro
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desse enorme e impressionante palco
que aqui coletivamente exibimos.
Portanto, cada mudança que surge

qual, consciente ou não consentimos
os frutos dessa decisão

definitivamente que virão
e com eles as mudanças

quais, trarão tormento ou esperança
contanto, guerra ou bonança

que assim traçam uma equação
às vezes confusa de fato

mas na realidade nunca singular.
Daí a importância de profundamente pensarmos

antes de tomarmos qualquer decisão
pois, para tudo existe consequências

e ninguém deve permanecer em aparências
porque na realidade

quando analisamos com claridade
vemos que elas só nos levam

de verdade a destruição.
Essa lição verdadeiramente aprendi

observando essa sempre conturbada sociedade
que, infelizmente só dá valor

muitas vezes ao que é aparente,
por isso não me surpreender

existirem em em intrigas pra valer!
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Porque as mudanças que fazem
geralmente são baseadas
em seus egos e vaidades

que, quando cautelosamente analisado
vemos que não servem para nada

nem mesmo para si mesmos,
pois as coisas que tristemente pensam

devido ao enorme avarento
fazem-lhes por causa das maldades

continuarem na realidade
dando tremendas cabeçadas

enquanto isso, afogados em incríveis vícios
suas vidas em terríveis sinas passa...
Para então, de desgraça em desgraça

em vez de subirem a estrada
descem a rampa da destruição

sem amor e nem muito menos união
causando horríveis mudanças
que vêm como uma cascata

em suas existências sem nenhuma graça
por só pensarem e criarem coisas vãs

em suas infelizes estradas.
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ENTRE OS PINGOS DE CHUVA E O ARCO-ÍRIS

Gosto imensamente dos dias de chuva
por ver a grande dedicação
e incrível ternura
que a natureza oferece
nesses dias húmidos e quentes
que a terra seca sempre
ao beber rapidamente
agradece esse pranto.
Para então olhar o termômetro
e alegremente ver
que a temperatura outrora quente
agora, faz um frio que a gente
realmente já pensa no cobertor
para assim, contente no quarto
logo mais poder calmamente dormir
e maravilhosos sonhos sonhar.
Para assim, entre os pingos de chuva
e esse belo apesar de pequeno arco-íris
tentar entender a complexidade
desses universos que totalmente nos cercam
trazendo-nos com isso, tanto o bem
como também a maldade
quais, fazem parte de realidades
que, embora conviverem conosco
ainda desconhecemos o que pretendem atingir.
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INTRUSOS

Conforme o tempo passa e os intrusos no planeta
silenciosa como também discretamente

verdadeiramente se alastram
demonstrando-me uma invasão

que, para mim nem sempre parece ser pacata
para, repentinamente escutar
o vibrante canto da cigarra

vindo de uma imensa jaqueira
situada ao lado de inúmeras bananeiras

onde um pequeno açude se encontra paralelo,
diria mesmo à poucos metros de fato.

Fazendo-me então literalmente me lembrar
de um sonho que ontem

durante a noite tive, qual, sinceramente
ainda se encontra em minha mente presente

pois, nele intrusos semelhantes
aos extraterrestres cinzentos

que até os dias de hoje
realmente muitos lhes têm visto
verdadeiramente por todo lugar,

pois bem, em meu sonho
esses intrusos me visitavam

e, em meu quarto sem terem sido chamados
em minha cama rodeavam-me
sem que pudesse me mexer

ou, por socorro naturalmente gritar.
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Lembro-me serem ao todo quatro que até esse
presente momento de fato realmente não entendo

como em meu quarto entraram
se estava totalmente trancado?

Fazendo-me então crer que verdadeiramente
são seres naturalmente dimensionais
e, como tais, realmente indiferentes

a realidade do mundo físico
por isso, qualifico-os como intrusos

sem nenhum medo ao escuro
período quando geralmente aparecem
em suas sempre inesperadas visitações

quais, apesar de serem sutis deixam marcas
através das lembranças que com o tempo

repentinamente em nossas mentes surgem
ou, durante o decorrer das experiências

que fazem em nossos corpos
enquanto cansados dormimos

e, ao acordar notamos
as marcas que sempre ficam
dos implantes que passamos

sem evidentemente termos consentido
dentro dos nossos adormecidos corpos
microplaquetas eletrônicas esconderem
para talvez mapearmos ou controlarmos

tornando-nos assim em rádios receptores
e provavelmente receptores

desse plano que têm incrivelmente macabro
daí chamá-los de intrusos invasores.
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FLUXO DE CORRENTE DO PENSAMENTO GLOBAL

Acho incrível observar
as novas tendências de pensar

que o homem de vez em quando
talvez por viver analisando

como também questionando
cria nesse vasto mundo

para assim, neste processo fecundo
um fluxo de corrente do pensamento global

realmente com todo o sal
verdadeiramente então trocar.

Provando e justificando
que somos seres sociais
e, como tais trocamos

ideias que livremente formamo
por modestamente sermos geniais,

ou se preferirem criativos,
criando nesse imenso elo ciclos
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que, exatamente como as ondas
dos nossos magníficos pensamentos

com o tempo retornarão
como, por exemplo as modas
que, continuamente vêm e vão
sem realmente envelhecerem

devido essa paixão pela criação
que assim, em fluxo de corrente
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VISÃO DO LEITO DA MORTE

Achei realmente impressionante
como também intrigante
o documentário que vi

qual, confesso ter me deixado pregado
na cadeira cada instante.

E, apesar de saber que a morte
nada mais é que uma passagem

da vida totalmente física
para a espiritual na realidade,
mesmo assim fiquei surpreso

com o relato filmado pelo seu filho
 e, portanto, incrivelmente documentado

por um cientista outrora ateísta
deitado em sua cama no seu quarto

durante aproximadamente vinte minutos
antes de se passar de fato.
E, embora assim já vivesse
realmente por algum tempo

por já ter entrado no estado de coma,
o que verdadeiramente me surpreendeu

foi o que de repente ocorreu
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pois, repentinamente abriu os olhos
e, ao fechar imediatamente começou a narrar

uma visão do leito da morte
sobre um belíssimo e espaçoso campo

cujas flores, colorido e encanto
lhe deixaram realmente maravilhado

culminando com a visão que teve
do seu inesquecível avô

que inesperadamente faleceu
e, por causa disso negativamente lhe marcou

pois, infelizmente o transformou
porque a partir daquele momento
em Deus nunca mais acreditou.

A sua família sempre falou
que esse tristemente foi o momento

devido esse trauma tremendo que passou
que definitivamente lhe transformou

daixando-os agora aliviados
pela visão que teve de fato

e, que em claras palavras descreveu
passando-se com um sorriso

por ter finalmente visto
o avô que por tanto tempo

erroneamente pensara
eternamente lhe ter perdido.
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OS VÍCIOS E A ESCRAVIDÃO

É muito triste observarmos
como tantos se tornam escravos

de vícios que livremente se entregaram
sem infelizmente conseguirem

realmente deles saírem
portanto, tornando-se escravos

desses terríveis hábitos
quais, literalmente muitas vezes

tristemente irão lhes matar.
Conheço bem esse quadro

por ter por algum tempo trabalhado
num hospital que tinha

um departamento que atendia
tantos jovens viciados

que, por inúmeras vezes dificultavam
o enorme trabalho de lidar

com seres totalmente dependentes
principalmente da heroína
droga que para eles fascina

daí ser tão popular...
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Talvez devido ao acessível preço
vendido nas ruas constantemente
por esses que acham ser adequado

porque não têm uma consciência de fato,
por isso não se importam de viciar

e assim, naturalmente destruir
vidas lindas e divinas

que tristemente se perdem nas esquinas
por causa primeiramente do dinheiro

que ganham ilicidamente
e sem cuidadosamente pensar

que estão com isso escravizando
seres humanos devido o engano

totalmente paleativo
qual, causará um terrível prejuízo

que jamais poderão pagar.
E assim nesse perigoso mercado

vidas diariamente se passam
sem na realidade conseguirem realizar
as coisas que quando criança falavam
simplesmente por sonharem para si

uma existência peculiar
que agora, amarga experiências dolorosas

pois, infelizmente é isso
que o danado do vício sabe dar.
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A MENTE E OS UNIVERSOS QUE NOS CERCAM

Todos realmente precisam entender

o papel que tem a mente

e as reações existentes

nas coisas que constantemente

incrivelmente nos interligam

mas que nem sempre

pelo menos imediatamente

conscientemente possamos ver

e assim naturalmente entender.

Porque naturalmente vivemos

literalmente cercados por universos

fantásticos e complexos

que nem sempre podemos ver

com os nossos míopes olhos

que, através da retina

as imagens transportam

até o impressionante cérebro
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para assim, nesse incrível processo

os universos que nos cercam

rapidamente em nossa mente

detalhadamente processar.

Daí a grande importância

de mantermos a nossa mente

realmente, completamente sadia,

porque os relatos são contínuos e vastos!

E mesmo quando dormimos

e o nosso corpo com isso descansa,

a nossa mente geralmente trabalha

por estar constantemente ligada

aos universos que nos cercam

incluindo mesmo os invisíveis

que, apesar de serem interligados

nos levam a outras estradas.
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MEDITANDO NA ERA DA INFORMAÇÃO

Sei que está cada vez mais difícil
para esses que, como eu, afirmo
gostarem realmente de meditar
e sendo assim, sem vacilar praticam
essa ciência que o ser que pratica
naturalmente que precisa
estar vivendo em paz como também
em um ambiente onde existe silêncio
para, naturalmente quando medita
automaticamente canalizar
a sua mente sempre ativa
tanto com os universos
que constantemente nos cercam,
assim como os longínquos
contanto, recebendo e transmitindo
um grande número de informações
num processo realmente incrível!
Verdadeiramente complexo mas sem ilusões
qual, muitas vezes me deixam perplexo
tanto pela velocidade como quantidade
dessas impressionantes comunicações
que a mente recebe, analisa e transfere
nessa troca perene de conhecimento
totalmente silenciosa e que sinto
incrivelmente atravessar inúmeras dimensões.
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UNIFICAÇÃO

Muitos infelizmente ainda pensam
em continuarem vivendo
em terríveis conflitos
que tristemente só criam
ódio, atraso e confusão
porque, obviamente não entendem
que a unificação traz sempre
sadia e robusta evolução
e assim, precariamente existem...
Vidas totalmente triste
por lhes faltarem união.
Por isso incansavelmente
vos aconselho continuamente
para mudarem essa tão débil mentalidade
que na realidade só lhes têm maltratado
portanto prejudicado
por não oferecer uma solução.
Quando a unificação, por outro lado,
une e cria um sistema avançado
e, livre totalmente de aparências
que na realidade só enganam
pois, usa a sapiência
supostamente existente em todo humano.
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MENSAGENS METAFÍSICAS

Essa é uma área dessa vida
verdadeiramente complexa
como também super diversa
assim como mal entendida

pois, muitos têm como fenômenos
pelo simples fato do seu desconhecimento,

já outros livremente relatam
ocorrências ocorridas quando estão

realmente alucinando devido as drogas
em muitos casos ilícitas

quais, inúmeras vezes infelizmente
causam até mesmo perderem as suas vidas.

Contanto, mensagens metafísicas
são totalmente diferentes

desses casos outrora mencionados
porque são fatos verídicos

apesar de ainda serem mal interpretados
causando com isso de fato

erroneas especulações em relação
às mensagens metafísicas

que, francamente acho
serem mensagens telepáticas
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portanto, invisíveis aos nossos míopes olhos
emitidas por seres incrivelmente inteligentes

quais, até hoje tristemente
são tidos por muitos que não existem.
Daí crer que as mensagens metafísicas

realmente só acontecem
com os seres espiritualmente abertos

por serem livres de seitas e complexos
que na realidade só confundem

a mente voltada ao cosmo sempre
por isso, receberem comumente

essas frequências vindas
manifestadas frequentemente

em suas sadias mentes
por serem naturalmente ativas

às mensagens metafísicas
vindas desses seres cuja comunicação

infelizmente muitas vezes
é simplesmente mal compreendida.
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REINOS INVISÍVEIS

Todo aquele que realmente
mergulha à fundo convincente
nos universos que nos cercam constantemente
sabe que, cedo ou tarde,
a resposta encontrará
sobre os reinos invisíveis
que verdadeiramente existem
tanto ao nosso redor
como também em outras dimensões
que juntas formam um cosmo só
e assim incrivelmente existem!
Tenho nitidamente visto
ouvido como também registrado
em minha mente sempre presente
para esses fatos, é claro,
que o reino invisível
comumente se comunica
e às vezes até se revela
em aparições ou comunicações
muitas vezes esquisitas
por totalmente não ser entendida
devido a nossa forma de ser
ainda bem primitiva
em relação a essas vidas
e o seu grande saber.
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O ESPÍRITO É LIVRE

Não dependemos de religião por sermos seres
espirituais, portanto, precisamos apenas de Deus
para,quando essa existência aqui terminar a sua etapa
podermos sem receios seguir como espírito,
que, aliás, é o que realmente somos enfim
e assim, naturalmente atravessarmos essas dimensões
que acho existirem para nos ensinar que a vida
espiritual é contínua, independente daquilo que por
um certo período verdadeiramente nos prende
exatamente como agora faz o corpo físico.
Protegendo-o de quê?  E o por quê?
Sempre me senti estar vivendo em um presídio
portanto, com uma sentença para pagar.
Porque sei que o espírito é livre!
Daí, ter realmente concluído que algo terrível
aconteceu, provavelmente neste mundo físico
levando-me a crer que ocorreu quando o homem
aqui fora criado por  extraterrestres contrários
devido às eternas disputas que a própria religião
nos ensina ter sido uma horrível carnificina
cometida por seres chamados de anjos
angélicos e que povoam o espaço.
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SONHOS

Acredito que os sonhos
não acontecem por acontecer...
Mas, que na verdade fazem parte de outras
realidades que muitos infelizmente ainda
insistem em tristemente não ver.
Acontece que realmente creio por naturalmente
entender que somos interligados com o cosmo,
é claro, ciência que todos urgente e
verdadeiramente precisam aprender.
Pois fomos criados por este Ser fantástico
que realmente sabe elaborar e sendo assim,
nos fez para pesquisar, portanto, totalmente curiosos
para esses universos gloriosos repletos de seres
inteligentes para então com eles objetivamente
e, pacificamente se interligar.
Porque na realidade somos rádios receptores
e transmissores, por isso quando dormimos
sonhamos, pois, apesar do nosso corpo
no local onde estamos está descansando
a nossa mente realmente está sempre trabalhando
devido às antenas que temos que nunca se desligam
nem mesmo nas horas em que estamos repousando.
Daí, ser importante prestarmos atenção
obviamente a cada sonho, porque muitos são
mensagens que vêm de divindades
para te proteger de enganos.
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UMA NOVA REALIDADE

Está ficando cada vez mais claro
que as fórmulas que usamos na ciência

tidas até pouco tempo como exatas
realmente não condizem

com as mais recentes descobertas
que claramente atestam
a existência por certo
de uma nova realidade

que, embora nesse momento
ainda não ser totalmente compreendida

mostra-nos parâmetros que ficamos
verdadeiramente boquiabertos

pois, revelam-nos características
naturalmente, incrivelmente complexas

sobre a existência como um todo
portanto, sobre a vida.

Contanto, uma nova realidade
que está impressionante contida
em outras incríveis realidades
revelando-nos nessa verdade

realidades incrivelmente precisas
e, que têm de serem ditas
como também expostas

para assim, a triste ignorância por fim
ser transformada em uma grandiosa aurora.

Porque é isso mesmo que implica
essa nova realidade
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pois, magnificamente nos mostra
que até mesmo as membranas, células
moléculas assim como as partículas

que compõem o mundo visível
como também o não visto a olho nu

existem compleximamente interligados
demonstrando-nos uma beleza, poder e ato

que me levam sem dúvidas a crer
na existência de um incrível Criador.

Porque essa nova realidade atesta
a existência de universos paralelos

que vivem impressionantemente interligados.
E nesse processo nunca antes imaginado
os cientistas maravilhados descobriram

que em tudo que tem vida e, contanto existe
possui uma consciência até agora

entendida como livre
e, apesar disso parecer um absurdo

ou simplesmente uma narração de ficção,
postaram essa impressionante descoberta

numa prestigiada revista científica
como uma nova realidade

qual, eloquentemente mostrava
até mesmo o nosso interior,

comparando o nosso corpo como mundos
e a profundeza do seu interior
com a grandeza do exterior

que constantemente se expandem
em conhecimento, matéria e espírito

ou seja, numa energia de imenso valor.
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LIVRE-ARBÍTRIO

Temos de ter devidos cuidados
com as decisões que constantemente fazemos
por causa do livre-arbítrio
que todos nós temos
qual, nos dar a liberdade
de discernirmos na realidade
verdadeiramente tudo que queremos.
realizar nessa breve vida
mas, confusa por causa dos conflitos
que à nós mesmos infligimos
transformando assim outrora sonhos
em conflitos terríveis!
Por simplesmente não termos pensado
por todos os ângulos de fato.
Livre-arbítrio que então
devido cada decisão
realmente criará cada destino
conforme as decisões que tomamos
graças ao livre-arbítrio que, sinceramente,
as consequências, como em toda decisão
paga-se sempre, independente da situação.
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ATITUDES

Devemos ter sempre muito cuidado
com as coisas que dizemos
e, contanto, diariamente fazemos
porque as nossas atitudes refletirão
e claramente mostrarão
aos outros quem realmente somos
como também o que sentimos.
Daí ser obviamente importante
cedo aprendermos esses fatos básicos
pois, a nossa conduta de fato
se apresenta ao mundo como um espelho
qual, naturalmente traçará
o destino que diariamente criamos
às vezes até mesmo por engano
por evidentemente não pensar.
Porque as atitudes mudam
a forma como pensamos
e portanto julgamos.
Por isso ser realmente imperativo
prestarmos atenção a nossa conduta,
contanto ao nosso comportamento,
pois as atitudes sempre mostrarão
não somente aquilo que sentimos
mas, francamente ditarão
sem lamentos ou perdão
também o nosso destino.
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TELEPORTAÇÃO E COMUNICAÇÃO QUÂNTICA

De acordo com as mais recentes experiências
criadas usando a ciência

e, recentemente provada pelos chineses,
novas fórmulas da física
estão sendo elaboradas

e a teleportação juntamente com a comunicação
cautelosamente analisadas

e extraordinariamente comprovadas
que, realmente o quantum existe!,

 E sendo assim,
podemos remotamente enfim

teleportarmos e à distância comunicarmos.
Isso é incrível! Isto é fantástico!

Porque, provavelmente com o tempo
ficará absolutamente provado

que as comunicações telepáticas
juntamente com as visões

que realmente até hoje muitos têm
pode naturalmente ser explicado

através do quantum, é claro.
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Portanto, mitos com isso
serão definitivamente derrubados

pois, o que outrora era tido como ficção
devido a falta da compreensão

graças ao conhecimento,
de uma vez por todas eliminará
a ignorância que infelizmente

tem destruído tanta gente
simplesmente pelo saber não dominar.

E nesse processo complexo avançaremos
porque finalmente na totalidade nos conheceremos,

abrindo assim a porta para outras realidades
quais, a religião de verdade já sabe

daí também estarem aos poucos se abrindo
e abandonando a velha conformidade

que, por causa do medo e poder
não nos revelaram, pois optaram

aos caóticos ensinamentos
tudo por causa da manipularidade...

Torcendo assim o real conhecimento
ou seja, que somos seres quânticos

contanto, podemos nos transportar e comunicar
e, como esses seres, naturalmente visitar

assim como comunicar
visitando outros universos
onde vivem na realidade.
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PERFIL

Todo ser tem um perfil
independente do seu saber
qual, verdadeiramente irá
minuciosa ou superficialmente
realmente lhe descrever

Descrição que assim formará
o retrato exato
contanto, uma espécie de retrato falado
sem a precisão de um desenho, é claro,
para, cautelosamente nos pormenorizar

Perfil que assim detalhará
aquilo que naturalmente somos,
expondo portanto sem enganos
corretamente cada ser

Para que então possamos ver
sem a necessidade das aparências
o que cada consciência
devido o livre-arbítrio pode fazer.
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ALÉM DO VÉU

Às vezes quando profundamente medito

e, verdadeiramente consigo

conscientemente chegar além do véu,

vejo que me encontro nas nuvens

e sinto-me como se estivesse levitando

nesse cosmo imenso e profundo

tanto de inteligência como de luz.

Para, subitamente retornar

à cama onde tudo começou

realmente inesperadament nunca pensei

que seria realmente possível

além do véu naturalmente chegar

apenas meditando e, portanto usando

a mente que incrivelmente

absolutamente tudo pode mudar.
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JORNADAS FORA DO CORPO

Tenho observado nos últimos anos
esse fenômeno ocorrer com maior frequência,
por isso achei válido assim como urgente
porque isto também ocorreu por diversas vezes
comigo então, achei válido narrar
o que obviamente acho
está de fato acontecendo.
Pois, naturalmente acredito que estamos rapidamente
chegando ao clímax de todo entendimento
e, se realmente estiver certo
presenciaremos uma enorme transformação
devido à natural evolução
que estamos diariamente vivendo,
inclusive até mesmo o tempo
que, se pararmos para cautelosamente examinar
logo veremos que também estar à mudar,
contanto não é mais o mesmo.
Porque tudo está mudando e chegando a essa imensa
biforcação qual, literalmente nos levará
ao conhecimento de todas as coisas
e, portanto, há uma grande transformação.
Essa é a razão que muitos estão experimentando
uma jornada fora do corpo para assim,
sem dúvidas por fim, chegarem à conclusão
que somos seres espirituais e como tais
não perdemos a consciência quando deixamos
o bagaço ou seja, o nosso corpo e com muito gosto
passeamos nos universos sem fim.
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É TUDO UMA QUESTÃO DE VISÃO

Realmente a nossa mente
pode verdadeiramente nos transformar
pois, é tudo uma questão de visão
contanto, depende da maneira que cada um tem
de francamente se olhar.
Por isso estou fascinado
ao ver o grande poder
que a nossa mente tem de fato
porque, basta apenas a gente querer
e a mudança ocorrerá
e, apesar de nem sempre ser
realmente imediatamente,
com o tempo naturalmente virá.
O importante é nunca abdicarmos
daquele sonho tão sonhado
pois, a nossa mente vence sempre!
Portanto tenha paciência e seja focado
naquilo que querem conseguir
que, cedo ou tarde, essa vontade
se tornará numa realidade,
o importante para concluírem essa verdade
é evidentemente nunca desistir.
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VERSO

E

PROSA
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Somos conectados com o cosmo, assim como com nós
mesmos, por isso existimos em múltiplas realidades, daí

a nossa consciência absorver tríplicas realidades que,
somente agora estão começando a ser entendidas.

.o.o.o.o.o.

Uma das coisas que muitos fazem
e, que realmente me fascina
é a meditação juntamente com a oração
que vem da consciência
sempre ocupada e na busca
para entender o que não conhece,
como também as preces
que na realidade são petições
muitas vezes realmente ocultas.

.o.o.o.o.o.

O universo criado pela consciência não é prisioneiro da
ciência e nem tão pouco da religião, a sua criação é livre

e contínua porque vem da percepção da razão.

.o.o.o.o.o.



90

Nunca realmente permitam
o seu ego vos dominar
pois, tristemente conheço
gente que até hoje paga o preço
por erroneamente ter consentido
o ego que não faz nenhum sentido
terrivelmente lhes prejudicar.

.o.o.o.o.o.

Após muito meditar como também cautelosamente
observar casos de diferentes proporções, mas

totalmente verídicos, cheguei à conclusão que a verdade
é realmente absoluta, mas ela está contida entre outras

realidades e, portanto, juntamente coexiste nessa
complexa existência, pois é bela para uns e horrível

para outros, apesar de ser real.

.o.o.o.o.o.

As evidências estão cada vez mais claras que através
da consciência seres originários de outros planetas
construíram aqui pirâmides e monumentos usando

apenas o processo da levitação.

.o.o.o.o.o.
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Conforme evoluímos tecnologicamente
vejo cada vez mais aumentar o perigo
e infelizmente aumentarmos
e assim, infelizmente criarmos
uma maior divisão nessa já
tão sofrida sociedade...
Porque com isso se criará
uma elite intelectual
enquanto a massa periférica
totalmente perdida nessa esfera
continuará simplesmente a vegetar
multiplicando assim os inúteis
que só problemas sabem dar.

.o.o.o.o.o.

Se todos usassem a consciência
fazendo somente o bem
então nem esse mundo conheceria
o horror da agonia
pois, na realidade saberia
existir em harmonia
tendo o amor como uma tradição.

.o.o.o.o.o.
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Existe uma secreta e sagrada geometria na geografia
desse planeta criada por extraterrestres há provavelmente
milhões de anos, período onde com as suas expedições

por aqui, qual, tem haver com a comunicação e, contanto,
com a consciência geral.

.o.o.o.o.o.

Uma das grandes experiências que verifiquei
ser mais uma das complexas realidades
por existirmos dentre dois mundos
o físico e o espiritual, quais,
realmente têm diferentes realidades
diz respeito ao tempo, pois,
quando o nosso espírito deixa o corpo
e, após um período de tempo retorna
observei que no cosmo
ou, se assim preferirem, na Glória,
isso que chamamos de tempo não existe!
Talvez seja por isto que nunca vi
nesse lugar totalmente belo
seres realmente velhos
por sua estrutura ser singular.

.o.o.o.o.o.

A meditação é uma ciência que consegue ativar o
inconsciente à realidade do consciente e assim lidar
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.o.o.o.o.o.

Estou superfeliz por ver o Socialismo entre os jovens
rapidamente crescer, porque sei que essa mentalidade
irá fazer não apenas sociedades mais justas, mas gente

que sinceramente preza o valor.

.o.o.o.o.o.

Todo aquele que verdadeiramente ama
sabe que todo legítimo amor não engana
por ser absolutamente consciente
da importância obviamente
do seu incrível valor e teor
em sua própria vida sempre!

.o.o.o.o.o.

Temos de ser conscientes
de tudo aquilo que fazemos
se realmente pretendemos
colher frutos de sabor
plantando sementes cujo valor
valerão eternamente
para assim vivermos sempre
existências de esplendor.



94

.o.o.o.o.o.

A realidade da consciência não é material, apesar de usar
a matemática, contanto ser formada de fórmulas, mas sim
holográfica, vibratória e totalmente matemática.  Porque
as informações surgem devido as vibrações existentes em
cada universo físico. A realidade dos sonhos é diferente
das realidades materiais. Quando morremos a nossa vida
termina no mundo físico mas a nossa consciência nunca

padece e a razão disso é porque a consciência existe
incrivelmente interligada com outras realidades que

simultaneamente acontecem nas multitudes de universos
que nos cercam. E, apesar disso parecer um verdadeiro

absurdo para muitos, isso ocorre porque cada ser, portanto,
cada um de nós, é um computador, ou, se assim preferirem,

um livro ou disco, contanto um software, quanto a isto
estou convencido que toda essa imensa criação está contida
nesse cosmos holográfico, portanto, apesar dos constantes
dramas presenciados neste gigantesco  e complexo teatro,
sonho ou filme, vividamente acredito que tudo isso não é
real. Contanto, caso estiver certo, então, tudo isso não

passa de uma impressionante manipulação, qual, quanto à
mim prova existir uma inteligência por detrás dessa imensa

manipulação, fazendo-me crer que esse universo onde
existimos foi criado com o propósito de gradualmente nos
ensinar, contanto, ele não passa de um enorme laboratório
ou de uma gigantesca escola que, com o passar do tempo,
portanto com a evolução, qual, acontece em ciclos, daí
acreditar que a reencarnação é real e existe com essa

finalidade. O motivo pelo qual esse processo em ritmo
lento é por causa do livre arbítrio que todos têm,
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 pois a consciência não existe sem ele. Quanto a realidade,
ela é virtual, e sendo assim, tudo que realmente pensamos
e realizamos fica registrado nesse computador ou livro e
tudo é criado através da mente, ou seja, da consciência.
Quanto a percepção à distância, todos nós podemos ser
treinados em visualização remota, OBR (aprendermos a

sair e voltar ao nosso corpo), visualizarmos as nossas vidas
passadas e até mesmo o nosso futuro, porque isso não se
trata de nenhum mistério, fenômeno ou alguma crença

religiosa, devido o fato de se tratar de pura ciência e mais
nada. A chave para atcançarmos esses impressionantes

feitos resta no amor genuíno que devemos sentir uns pelos
outros sem o intuito sexual, daí a grande importância de

aprendermos a separar e entender as nossas emoções. Sei
que essa área da ciência está apenas começando, por isso
ainda não estar totalmente compreendida, mas a realidade
segundo as mais recentes descobertas científicas nesta

área apontam que vivemos num universo simulado, e sendo
assim, nada do que acontece e contanto vemos é real.
Será que realmente somos apenas software existindo

totalmente interligados em espírito mas também massa
nessa enorme criação cujas dimensões espelham o poder

juntamente com o saber desses seres ou Ser cuja
consciência não existe palavra para decifrar?

.o.o.o.o.o.

O nosso universo é o resultado de experiências criadas
em outras dimensões usando apenas o poder da mente

em suas elaborações.
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.o.o.o.o.o.

Fujam de todo ser
que o mundo lhes prometem
sem realmente nada conhecer
pois, obviamente sem o saber
existem apenas desejos
quais, mudam com o querer.

.o.o.o.o.o.

Quando a crueldade chegar ao limite
e o homem perder definitivamente
a sua complexa consciência
então é porque sem enganos
estaremos descendo o pano
e assim encerrando
esse enorme teatro de sua existência.

.o.o.o.o.o.

A consciência é interligada através dos cosmos da
mesma maneira que os universos são paralelos e assim

existem totalmente conectados.

.o.o.o.o.o.
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Quando a compreensão
por si não é bastante
então, para este instante
a melhor forma de proteção
realmente é o silêncio
pois, além de ser sábio
faz a outra parte pensar
nos danos causados
que a intolerância soube criar.

.o.o.o.o.o.

Entendo a religião ser um território totalmente demarcado,
enquanto por outro lado, a ciência aparenta ser ilimitada
quanto à sua área de interesse, errando também muitas

vezes, e quando analisado verifico fazer parte deste enorme
e fantástico aprendizado que, é claro, devemos passar.

.o.o.o.o.o.

Muitos confundem mitos
como se realmente fossem
outras realidades,
quanto à mim, aceito ser verdade
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.o.o.o.o.o.

Acho incrível observar
que o passado assim como o presente
como também o futuro
existem completamente interligados,
por isso temos naturalmente
tomar cuidado sempre
com as decisões que fazemos
pois, implicarão diretamente
na vida da gente
independente do tempo
em que essas decisões
devido às nossas opções
realmente surgiram.

.o.o.o.o.o.

A palavra “ Homem” não tem nada haver com o gênero,
 mas sim, com as atitudes tomadas.

.o.o.o.o.o.

A meditação me fez entender o que as pessoas e
a própria universidade, devido às minhas curiosidades

não puderam me oferecer.
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.o.o.o.o.o.

Tudo aquilo que confirmo
através das evidências
pois, nesse plano essa vida é curta
e sendo assim, então não vale a pena
vivê-la mergulhado em ignorância.

.o.o.o.o.o.

Aprendi nessa minha caminhada que o mundo é um
incrível labirinto de complexas estradas, quais, quando
minuciosamente analisadas verifiquei que, apesar das

opções serem múltiplas, no final dessa arapuca, portanto,
quando chegamos no final do caminho, o que nos resta é
uma biforcação cuja reta nos levará há um sólido e bonito
lugar, ou ao deserto, verdadeiramente repleto de pedras

como também espinhos. Daí a importância de escolhermos
em nossas vidas a estrada certa, porque não vale a pena
vivermos em insegurança por estarmos mergulhados na

ignorância, pois tudo nessa existência tem consequências,
que, por muitas vezes, literalmente nos roubam da sapiência

e segurança, e com isso, da magnífica bonança.

.o.o.o.o.o.
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Quando o mundo realmente descobrir
o prodígio de uma mente sã
então deixará de mentir
passando definitivamente a sorrir
devido à esperança e bonança
colhida através dos frutos
daquilo que aqui irão produzir.

.o.o.o.o.o.

Muitos seres vivem de aparências, contanto, mergulham
no engano, já outros, preferem existirem metidos em

influências, tudo devido ao ego, para no fim, nessa falsa
identidade enfim daqui passarem-se, achando nessa

errônea imagem que foram realmente importantes de
verdade, quando a realidade francamente me mostra que
viveram dupla imagem por detrás do pano. Conclusão:

seja você mesmo com toda naturalidade e ignore o mundo,
porque ele sempre julgou e abdicou da verdade por preferir

o que é aparente, portanto, como sempre a confusão.

.o.o.o.o.o.

Todo ser que usa a consciência
revela ter sapiência
daí, realmente não lhe faltar
magníficas visões.
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.o.o.o.o.o.

Parem de enganar e portanto mentir
e, confiem em si mesmo
pois, pra tudo existe um preço
contanto, não adianta fingir
que nada está ruim
deixando assim as aparências
realmente te iludirem
quando nada está direito.

.o.o.o.o.o.

Quando analiso a história humana nesse planeta, cedo vejo
que a sua evolução realmente ocorreu, quando o homem
recebeu através de extraterrestres a arte da comunicação,

ou seja, da palavra escrita, lida e falada.

.o.o.o.o.o.

Quando reflito no fato
que o conhecimento é ilimitado
portanto, depende de cada um,
confesso que fico abismado
com tanta ignorância que vejo
nesse mundo cada vez mais complicado.
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.o.o.o.o.o.

Quando analiso a relação
entre o homem e o universo
me impressiono pelo fato de termos
relativamente por um curto período
e chegado ao conhecimento, que agora,
como toda aurora nos tirará
da terrível escuridão
que, devido à ignorância
até hoje nos assola.

.o.o.o.o.o.

Segundo os mais recentes estudos sobre a consciência, o
que realmente está revolucionando o meio científico é o
fato que tudo pode realmente ser criado e movido através
da imaginação, incluindo até mesmo a levitação, além da
teletransportação juntamente com as visões e as  curas.

.o.o.o.o.o.

Quando o mundo realmente descobrir
o poder que cada ser tem
verdadeiramente em si
então, penso que a união
finalmente irá surgir.
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.o.o.o.o.o.

Para existirmos sadios temos de ter uma livre consciência,
contanto, esqueçam as dependências e abracem essa
realidade, porque os tóxicos impedem até mesmo de

praticarmos as naturais meditações.

.o.o.o.o.o.

Devido à complexidade
juntamente com a fragilidade
das nossas mentes na realide
infelizmente muitos piram
devido a brutos ensinamentos
totalmente inconstantes
com a crua e nua realidade.

.o.o.o.o.o.

Não acredito em coincidência por entender que tudo existe
totalmente interligado, daí crer que há sincronicidade,

apesar de não ter nenhuma relação e, a razão pelo qual isso
acontece é porque literalmente as coisas visíveis e invisíves
ocorrem em múltiplos planos, ou seja, diferentes universos

que existem perfeitamente interligados, e sendo assim,
emitem informações diversas ao mesmo tempo.
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.o.o.o.o.o.

Os sonhos sempre me fascinaram,
principalmente os lúcidos e os premonitóris
por ter contido nele uma visão
de algo que geralmente acontece
daí, realmente me maravilhar
pois, é como se fosse uma profecia
às vezes vindas em sonhos repetetivos
diretamente do cosmo acredito,
porque frequentemente ocorrem
sem a gente esperar.

.o.o.o.o.o.

Cosmo de clareza e grandeza
realmente totalmente livre!
Onde verdadeiramente existem
seres cuja consciência e poderes
vai muito além do que possa imaginar...

.o.o.o.o.o.

Se a capacidade mental fosse medida pelo intelecto,
acredito que por globalmente faltar o nexo

totalmente desconhecerem o prazer.
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.o.o.o.o.o.

Cuide sempre de sua mente
porque constantemente precisarás
de naturalmente usá-la
e, se sã, verás a graça
como também até onde
verdadeiramente te levará.

.o.o.o.o.o.

Muitos penam que nós somos recipientes de almas,
teoria que não concordo pelo fato de termos o livre
arbítio, preferindo acreditar que somos o resultado

de nossas próprias decisões.

.o.o.o.o.o.

Fiquei feliz por recentemente ler
realmente nos principais jornais
desse mundo que diariamente clama
por justiça e não mais tramas.
Contanto, hoje, contente li
que a CIA finalmente decidiu
liberar documentos outrora secretos
quais, claramente atestam
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que há mais de sessenta anos
que silenciosamente eles vinham
catalogando e minuciosamente estudando
os óvnis que tinham fotografado
filmado e, portanto documentado
como também as torturas que criaram
com as suas de fato dolorosas
experiências psicológicas
com seres que secretamente raptaram
só porque no passado
esses indivíduos abertamente falaram
terem visto extraterrestres
ou até mesmo terem tido diretos contatos
no sentido de terem sido transportados
do lugar onde se encontravam
para dentro de espaço naves
realmente de diferentes formas
ou, simplesmente terem se comunicado
em sua própria língua
totalmente telepatica, é claro.
Por essa razão estou otimista
e, verdadeiramente esperançoso
pelas revelações de novos casos
bem mais sérios e por isso
ainda continuam escondidos
sob o pretexto de com isso
evitarem causar pânico
a essa sempre conturbada sociedade.

.o.o.o.o.o.
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Quando o ser humano finalmente concluir que a nossa
mente tem poder, então, prontamente deixarão de inibi-la
com todo tipo de drogas, porque finalmente entenderão a
importância de viverem em comunhão ( corpo, mente e
espírito ), porque quando o cérebro está inundado de

tóxicos evidentemente torna-se dependente, e com isso,
infelizmente um prisioneiro do vício maldoso, pois lhe
impedirá ser um curioso assim como corajoso, porque

ao profundamente investigar e meditar estará nesse
incrível processo praticando o que através de seu poder

poderar literalmente criar.

.o.o.o.o.o.

Quando as palavras não bastam para o entendimento
prático, então, é porque chegou o momento
de sozinho enfrentar o silêncio buscando
em reflexões, meditações e silenciosas orações
o tão procurado entendimento
em vez de criar maiores tormentos
com brigas e desentendimentos
que nada constróem,
porque de fato apenas destróem
tanto o relacionamento
como também a própria saúde
devido ao nosso sentimento
por isso, ser melhor perdermos uma amizade
do que vivermos constantemente brigando
e com a saúde mental fragilizada.
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.o.o.o.o.o.

Tomem muito cuidado para quem divulgarás as suas
conquistas, porque infelizmente ainda existe muita gente

que sentem inveja da sua felicidade.

.o.o.o.o.o.

Toda consciência sadia
produz somente o bem,
enquanto as vazias
em estradas vadias
tristemente se perderão
devido às ilusões
que criaram todos os dias.

.o.o.o.o.o.

Toda consciência honesta
saberá podar as arestas
que a intolerância afeta
por infelizmente não saberem
na vida pensar, para que então
possam corretamente julgar.

.o.o.o.o.o.
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Quando a mente é saudável, portanto livre dos efeitos
de qualquer tipo de drogas, então, realmente podemos

treiná-la na ciência da meditação, abrindo assim inúmeras
portas para coisas que outrora pareciam ser apenas ficção,
como a teleportação, levitação e outros fenômenos que,
graças ao quantum está literalmente mudando a história.

.o.o.o.o.o.

Chegará um tempo que a religião será ultrapassada pela
ciência e o povo devido a evolução da consciência

continuarão adorando a Deus mas o método de sua fé
também mudará, porque reconhecerão que não precisam
construir igrejas de pedras para expressarem e contanto

comunicarem-se com o Altíssimo, pois finalmente
entenderão que tudo é energia, e sendo assim, nada morre,

apenas se transforma, podendo ser entendido como simples
ciclos ou meras reencarnações, porque aprenderam que a

mente é poderosa e move, portanto cria e transforma tudo!

.o.o.o.o.o.

A verdadeira cegueira existe
quando, devido à tolice
se insiste em não ver
usando apenas o coração.
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.o.o.o.o.o.

Acho realmente incrível as coisas que a nossa mente pode
fazer, levando-me a crer ser sinceramente, juntamente com

o coração, a porta de entrada e saída para os universos,
bastando apenas acreditarmos que tudo é possível. E, o

que mais realmente me impressiona é comparar os
ensinamentos dos grandes mestres nessa área, incluindo
até mesmo Jesus Cristo, que também provou ao mundo

em reais exemplos o que a mente francamente é capaz de
fazer quando verdadeiramente acreditamos naquilo que

professamos por saber e querer.

.o.o.o.o.o.

Quando o teu espelho te despertar
coisas em ti que não gostas
então, é porque chegou a hora
de você silenciosamente parar
para realmente pensar
e, seriamente ver
que a vida não foi feita somente de prazer
nem muito menos ela é uma anedota!
Pense nisso e leve-a a sério
e logo, essa realidade irás ver
e naturalmente entender.

.o.o.o.o.o.
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Quando tudo te parecer perdido
procure mesmo assim ser otimista
pois, é exatamente nessa hora
que muitos tristemente jogam fora
tudo que criaram em suas vidas.

.o.o.o.o.o.

As evidências telepáticas, os sonhos, como também os
fortes pressentimentos que na realidade todos têm, são
para mim a prova dessa complexa mas gloriosa criação

que tudo existe interligado e, que podemos de fato através
da mente o nosso destino constantemente mudar.

.o.o.o.o.o.

Se o poder te absorver
ao ponto de ficares insensível
então, pare e profundamente medite
porque o ego é uma tolice
e, se realmente analisares
verás que na realidade
rouba da tua consciência
o imprescendível bem-estar.

.o.o.o.o.o.
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De acordo com as mais recentes pesquisas científicas
95% do cosmo é formado de energia e 5% de matéria

física, daí terem concluído que os universos são
paralelos e foram criados pela consciência.

.o.o.o.o.o.

Quando cautelosamente analisamos
o crescimento de alguém
levando em conta apenas a sua consciência
então, ele não é medido
pelo seu peso financeiro
nem muito menos pelo físico
mas sim, pelas decisões realizadas
de suas próprias escolhas,
daí existir esse termo de mente criada
qual, ser realmente bem diferente
daquela totalmente lavada
pois essa não pensa por si sempre!
É exatamente aí onde vemos
o poder e a importância
de usarmos a nossa razão
porque, afinal de contas
quando verdadeiramente nos importamos
com a nossa consciência,
consciente ou inconsciente
ela lhe indicará sempre
quem em cada caso
realmente tinha razão.
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.o.o.o.o.o.

Todos nós temos pressentimentos
de algo que sentimos
poder ocorrer no futuro
qual, chamamos de intuição,
premonição que por muitas vezes
nos protegem até das intempéries
geralmente imprevisíveis
daí, realmente nunca serem
anteriormente anunciadas.

.o.o.o.o.o.

A vida sem o conhecimento é como uma estrada sem
luz, porque o ser estará sempre no escuro, ou seja,
na triste ignorância, e assim infelizmente passará.

.o.o.o.o.o.

Mergulhado na ciência estou
experimentando profundas meditações
para então tirar as minhas próprias conclusões
sobre essas incríveis dimensões
que vejo e admirado frequento
devido à sua beleza e teor.
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.o.o.o.o.o.

Sabemos que a nossa mente
é realmente vasta,
porque ela foi criada
com o propósito de aprendermos
e assim, naturalmente entendermos
que a ligação que temos com o cosmos,
independente com o que faz a religião,
realmente não nos separa.

.o.o.o.o.o.

Partida inesperada,
dor, saudade e muitas lágrimas...
Emoções que relatam
em silêncio o fato
que somos seres mortais
mas, que todo verdadeiro amor
nunca perderá esse sentimento
qual, em seu próprio tempo
realmente abranderá
em prol do sofrimento
e os constantes lamentos
por saber que essa vida física
nunca mais retornará.

.o.o.o.o.o.
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Quando alguém daqui se passa
e o mundo chama de morte física
esse ser automaticamente vê
quando ele se encontra no outro lado
e em muitos casos retornam
com impressionantes revelações de fato
comumente narram
que a nossa existência aqui
incrivelmente não é real
pois, quando comparam com o que viram
e naturalmente sentiram
quando momentaneamente morreram
e contanto, para o outro lado atravessaram,
contam que por lá tudo é mais vivo,
e sendo assim fôra interpretado
como sendo real de fato, enquanto aqui
está ficando cada vez ,ais claro
que vivemos num universo
realmente, totalmente simulado
contanto, irreal de fato.

.o.o.o.o.o.

O estado mental quando sã
é realmente precioso
pois, se de repente ficamos louco
então tudo drasticamente mudará...
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.o.o.o.o.o.

Acredito no poder da oração
e entendo ela ser uma forma de petição
portanto, um importante pedido
dito geralmente por quem está aflito,
vindo diretamente do coração
ou em prol de si mesmo
ou, em favor de outro
revelando assim que certas palavras
quando em fervor pronunciadas
se materializam em grandes graças.

.o.o.o.o.o.

Quando cautelosamente analiso a criação, ou seja, a vida
como um todo, cheguei a conclusão que a criação é divina
e foi minuciosamente criada por Deus, embora acredite
que muitas coisas contidas nessa mesma criação tenham
sido elaboradas por seres extraterrestres através de seu
comando, levando-me a crer que, quando analisamos a

criação no cosmo como um todo, então está ficando cada
vez mais claro que nós não fomos a sua primeira criação de

seres inteligentes nesses universos, e sendo assim...
então não somos nem os primeiros nem tão pouco

perfeitos, como tão veemente afirma a Igreja em seus
textos de muita contradições e ficção.
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.o.o.o.o.o.

Toda mente que descansa tranquila mostra uma
consciência ativa mas sempre em prol do bem.

.o.o.o.o.o.

Acho realmente incrível o que muitos
têm passado e visto quando de repente
são constatados mortos clinicamente
mas, com o passar do tempo retornam
e, apesar de terem estado em coma de fato
lembram-se de tudo aquilo que viram
quando a matéria deixaram
o seu corpo ter passado,
provando-nos no ato que a consciência
não está bitolada somente no físico
pois, quando o espírito deixa a matéria
a percepção não fica condicionada
porque tudo existe interligado.

.o.o.o.o.o.

O conhecimento é como toda bela aurora,
pois sempre te iluminará.
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.o.o.o.o.o.

Aqueles que infelizmente ainda pensam
que estamos sós dentre tantos universos
belos e verdadeiramente complexos
comparo-vos com os seguidores
das religiões criadas
pelo homem que tristemente
por causa do dinheiro, títulos
juntamente com o poder,
tristemente isola os seus seguidores
de realmente aprender o real Saber
ou seja, que não é a religião
que nos fará crescer e no ápice viver.

.o.o.o.o.o.

Vivemos num mundo físico e totalmente energético,
essa é a razão pelo qual vemos, ouvimos e nos

comunicamos com seres físicos mas também com os
espíritos, quais, eloquentemente nos provam que a

consciência não morre quando partimos dessa vida e,
se isso não fosse bastante, ainda existem os seres
extraterrestres, que em si são interdimensionais,

contanto, físicos e energéticos, porque viajam sem a
dependência de veículos e se materializam exatamente

no lugar onde querem se mostrar.



119

.o.o.o.o.o.

Geralmente as grandes transformações
ocorrem violentamente
talvez devido às inseguranças
tão comuns na mente humana.

.o.o.o.o.o.

Estou convencido que fomos criados para coexistirmos
interligados com o ambiente e os seres que habitam essa

vasta natureza desse nosso maravilhoso planeta.

.o.o.o.o.o.

Acho incrível observar
essas cada vez mais difícies sociedades,
pois em vez de amarem vivem se ferindo
e a lamentar.

.o.o.o.o.o.

Um dos fatos que mais me fascina à respeito da mente são
os sonhos que temos mas que nem sempre lembramos.
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.o.o.o.o.o.

O coração e a mente
devem ser bem tratadas sempre,
para assim naturalmente evitarmos
problemas no futuro, é claro,
pois, caso contrário surgirão
sem nenhum perdão continuamente.

.o.o.o.o.o.

Acredito os sonhos fazerem
parte de outras realidades
contidas na mesma verdade
e capazes não somente
de realmente nos alertar
mas também de nos ensinar
sobre outras realidades
que coexistem com a verdade
por muitos considerada singular.

.o.o.o.o.o.

O físico e o espírito existem interligados
por isso, a consciência de fato
mesmo quando deixamos esse corpo frágil
em nós realmente sempre estará.
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.o.o.o.o.o.

Medito porque sei e portanto acredito
que a meditação é uma forma
de olhar, comunicar e me interligar
com seres totalmente inteligentes
que naturalmente existem
sapiamente em outros universos
realmente complexos apesar de serem belos
contanto, exatamente como este
que aqui pensativo existo.

.o.o.o.o.o.

Está ficando cada vez mais claro
conforme evoluímos
que a mente tem poderes distintos
porque fomos criados
com partículas de quantum
portanto, podemos naturalmente
para mais de um lugar e, no mesmo presente,
contanto momento, nos transportarmos
para lugares diferentes
onde nos verão ao mesmo tempo
exatamente como outros seres já fizeram
no passado porque isso entenderam
mas, que infelizmente foi abafado
por diversas razões, é claro.
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.o.o.o.o.o.

Após por um longo período calmamente refletir sobre
tudo que legalmente adquirimos aqui, então, cheguei a

natural conclusão que, independente das coisasque por um
breve período de temp muitas vezes exercendo grandes

sacrifícioso nessa totalmente difícil e complexa existência,
para, na realidade temporariamente durarem, contanto,

quando profundamente tudo isso cautelosamente
analisamos, logo vejo, ser realmente uma irrealidade que
verdadeiramente só supre o ego, qual, temos de tratarcom

seriedade e responsabilidade, caso contrário, daqui
passaremos como meros consumidores, portanto, sem

nada de bom e frutífero aprendermos nessa enorme
virtual realidade tangível e intocável mas, que teimamos

em consentir nos suprir sem piedades.

.o.o.o.o.o.

Usem mas não abusem
essa vida sagrada
qual, naturalmente que é uma dádiva
de quem a fundo nos conhece
daí, constantemente criar
devido essa graça que,
sapiamente devemos
durante esse curto período
que aqui temos aproveitar.
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.o.o.o.o.o.

A mente pode realmente
ser usada em diferentes formas
devido ao livre-arbítrio
portanto, temos de ter cuidado
como de fato lhe usamos
por ser evidentemente poderosa.

.o.o.o.o.o.

Quando naturalmente medito
me transporto e sinto
que a teleportação é feita
através da mente quando aceita
que essa magnífica ciência
independente de maleaveis crenças
é uma tecnologia sólida
qual, não apenas nos transporta
mas também nos faz ver
que esse eterno saber
quando nos interligamos por querer
leva-nos a real Glória.

.o.o.o.o.o.
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A incrível realidade que não somos os únicos seres
inteligentes criados pelo mesmo Deus é tão

impressionante que, francamente sinto está abalando as
bases das instituições que outrora veemente ensinavam

exatamente o contrário. Acontece que agora as evidências
estão absolutamente claras e verdadeiramente vejo que o
contato entre esses magníficos seres e nós há muito que

já começou, portanto, a religião terá que mudar a sua
doutrina, caso contrário correrá o risco de ser acusada

de criar mitos, e sendo assim, passar à ser desacreditada
perante os fatos de hoje enfrentarmos comunicações

em alta e diferentes escalas.

.o.o.o.o.o.

Vividamente acredito que os extraterrestres
que, comandados por Deus nos criaram
como também por um período de tempo
aqui livremente habitaram, se teleportam e
comunicam usando a tecnologia quântica, é claro.

.o.o.o.o.o.

Quando o ser humano finalmente
decidir definitivamente amadurecer
para, assim poder crescer, então,
coletivamente iremos ver o real poder
da razão imensamente nos ajudar.
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.o.o.o.o.o.

A nossa mente funciona
em ondas realmente frequentes
contanto, semelhante às ondas do mar
e, a razão de nunca parar
deve-se ao fato de estar
totalmente interligada
com o cosmo, cuja graça
e verdadeiro poder realmente existe,
por isso tudo conectar.

.o.o.o.o.o.

Somos seres totalmente inteligentes
quando internamente nos descobrimos
e sendo assim, então podemos usar
as nossas valiosas mentes
para naturalmente alcançarmos
seres que vivem em universos distantes
e, para muitos desconhecidos
por infelizmente ignorarem
que realmente somos capazes
de verdadeiramente comunicarmos
e até mesmo nos transportarmos
devido ao quantum que em tudo está.
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.o.o.o.o.o.

Após refletir, orar, meditar e pessoalmente pesquisar
durante realmente um longo período de minha simples

existência, francamente cheguei a conclusão que,
aquilo que temos como realidade não existe, são apenas

ilusões projetadas através dos nossos míopes olhos
às nossas mentes. Gostaria de lembrar que a magnífica

civilização Maia deixou absolutamente claro que, quando
a nossa consciência, contanto mente, realmente se abrir
às estrelas, portanto ao cosmo, o homem literalmente
abrirá os seus olhos espirituais ou o seu terceiro olho,
e a sua visão verdadeiramente se abrirá. Não estou me
referindo a nenhuma religião, porque elas não passam

de puras manipulações para controlas as massas, e assim,
através de mecanismos e medo literalmente controlá-las.
Me refiro ao legítimo conhecimento, qual, infelizmente

foi supresso por milhares de anos por causa dessa
manipulação e poder, mas que agora começou a ser
editado, debatido e estudado em alguns círculos que

veem porque entendem que o caminho que o humano vem
tomando devido aos loucos ensinamentos recebidos não é
verdadeiro, portanto real e, se continuarmos mais tempo

persistindo nessa mentalidade certamente que nos
destruiremos, exatamente como ocorreu com o planeta
Marte. Porque o que nos tem sido ensinado até hoje são

mitos e a verdadeira história foi ocultada de nós.
Por isso ser extremamente importante nos conhecermos e
somente fazendo sérias pesquisas assim como profundas

meditações é que concluiremos que tudo que Platão
deixou escrito não foram meros mitos, mas sim, relatos
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 da nossa verídica história, quais, têm e precisam ser
conhecido. Porque conforme a nossa mente evolve e

espiritualmente, tecnologicamente, assim como
cientificamente crescemos e naturalmente evoluímos
aos poucos entenderemos a ciência desses seres que,
por terem sido criados bilhões de anos antes de nós e

nos criado sob o comando de Deus, vejo claramente que
as suas composições genéticas são misturadas ao
quantum, daí poderem se transportar e fisicamente

estarem em dois ou mais diferentes lugares usando não
veículos mas a própria mente. Sei também que a ciência
avançará e em vez de chamarmos fenômeno, por causa da

ignorância generalizada, elaboraremos novas fórmulas para
a física e a química e o quantum será para nós uma nova

aurora. E com isso, a ficção, mitologia e teologia
literalmente deixarão de nos enganar, pois atingiremos o
conhecimento que Deus sempre entendeu de nos dar e,

quando finalmente isso atingirmos, então, verdadeiramente
poderemos dizer sermos a sua imagem e semelhança.

.o.o.o.o.o.

Quando verdadeiramente entendermos
que tudo tem naturalmente um preço
então, os desejos passarão
a serem cuidadosamente pensados
porque aprenderemos de fato
que frutos sempre surgem
literalmente de cada ato.
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.o.o.o.o.o.

Todo sábio sabe
que existem múltiplas realidades
contidas dentre a verdade
daquilo que se vê, como também as coisas
que existem ocultas aos nossos olhos
mas conscientes quanto ao saber.

.o.o.o.o.o.

Acredito os nossos corpos serem recipientes energéticos
como também entendo que a nossa consciência não acaba

ou se separa quando a nossa existência termina aqui.
Atesto isso devido as minhas próprias experiências no
campo da meditação com também nas coisas que vi,

escutei e passei quando tive vários OBE – sigla em inglês
para simplificar quando o nosso espírito deixa o corpo,
processo que pode ser com bastante treino induzido,

apesar de no meu caso terem sido involuntários toda vez
que ocorreu. A razão pelo qual isso acontece é porque
todo o cosmo e os seus universos paralelos existem
totalmente interligados e até mesmo a ciência agora

afirma, com a descoberta do quantum, que tudo existe
(físico e espiritual) emaranhado e, porque temos os

nossos cinco sentidos registramos ao consciente o que
achamos ser real, quando a realidade existe por detrás

dessas “falsas percepções” ou seja irrealidades, como o
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caso da morte física por exemplo. E, porque a grande
maioria dos seres vivem vidas totalmente preocupadas com
o crescimento material por causa da triste cultura formada
em nós sobre consumismo, infelizmente muitos perdem a
chance de parar e cautelosamente analisar os universos que

existem paralelos ao nosso redor, como a natureza por
exemplo. Para assim, quando  chegarem no final dessa

breve existência aqui, notarem que realmente não valeu a
pena terem em muitos casos vivido uma vida totalmente
obcecados no materialismo que não conseguirão levar
daqui, em vez de terem se preparado espiritualmente

para a verdade da vida eterna que está totalmente
interligada com a ciência, daí podermos muito bem
também chamar de quantum ou espiritual, qual, pelo
menos quanto a mim,  representam a mesma coisa.
Portanto vi assim como aprendi em minhas próprias
experiências que a consciência não morre quando
deixamos o nosso corpo, ou seja a matéria, e essa

acredito ser a grande razão desse planeta ser uma escola,
e sendo assim, como também baseado nas sessões de

psicoanálises que fiz, então tenho as provas que a
reencarnação é real apesar de vivermos num mundo de

ilusões, graças às falsas percepções dos nossos sentidos.

.o.o.o.o.o.

A consciência é mais fundamental do que o mundo
físico, porque vai além do espaço e do tempo,

independente de distância.
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.o.o.o.o.o.

Acho simplesmente fascinante observar
o que as nossas mentes podem realizar
quando nos reunimos com o propósito
de realmente ajudar usando apenas pensamentos
positivos em prol de alguém totalmente aflito
devido à situação que atualmente está.
Me maravilhando depois
que aquele ser ficou curado
ou que algo de bom lhe aconteceu
portanto, verdadeiramente provando
que, quando coletivamente usamos
as nossas mentes ativas sempre
numa exclusiva intenção
cedo ou tarde surgirão os efeitos
provando-nos que o pensamento coletivo
naturalmente funciona
e, é incrivelmente fantástico
da mesma forma que é prático.

.o.o.o.o.o.

Acredito que a capacidade da mente não tem limites,
contanto, depende de nós alcançarmos a comunicação
com os seres mais avançados que nós e, que existem

espalhados pelos diversos universos existentes paralelos
mas, que através das suas mentes mantém interligados.
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.o.o.o.o.o.

As evidências claramente mostram
que somos seres espirituais
portanto não precisamos
de religiões que confundem e enganam
por não reconhecerem
aquilo que realmente somos
pois, infelizmente insistem
em se agarrarem aos poderes
simplesmente para continuarem
controlando as inverdades
que erroneamente criaram
para assim, nesse processo milenário
as manipulações continuarem
e as guerras religiosas
no mundo se espalharem
quando, na realidade
não precisamos de nenhuma religião
porque temos uma mente
que, se sincronizada ao nosso Criador sempre
então, jamais será enganada
e grandes prodígios fará
tanto para si, como para essas
tristemente vidas arruinadas.

.o.o.o.o.o.
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Quando profundamente meditamos são formados em
nossa mente ondas conhecidas como gama, responsáveis
pela comunicação telepática praticadas entre humanos
como também seres extraterrestres existentes nesse

universo como nos outros que paralelamente coexistem.

.o.o.o.o.o.

Recebo e transmito
pensamentos constantes
realmente sonantes
que, verdadeiramente acredito
virem de seres vivos
residindo nesse cosmo
de fato totalmente ativo
por isso, continuamente emitem
comunicações porque insistem
em naturalmente existirem
interligados dentre universos
exóticos, complexos, mas fantásticos!
Quais, mostram-me em cada ato
o poder que essas mentes têm de fato.

.o.o.o.o.o.

Quando realmente paro para refletir sobre todos os
OBE’s (quando o espírito deixa o corpo) que tive quando

menos esperava, então, após por vários ângulos
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cautelosamente analisar como também meditar, vejo que
toda partícula e molécula existente em nosso corpo estão
diretamente ligadas com o cosmo, porque constantemente

vivemos experiências cosmológicas por sermos
interligados. Essa realidade apesar de ser complexa

diariamente nos revela a complexidade das diferentes
realidades desses universos que paralelamente nos cercam
(visíveis e invisíveis), como também os diversos seres que
sempre vemos por serem espíritos (como nós). Quando
a humanidade finalmente entender que a consciência faz

parte da continuidade da vida e que está diretamente ligada
não com o cérebro mas sim com o coração, então as suas

atitudes radicalmente mudarão e coletivamente atingiremos
uma outra dimensão, a espiritual, que na realidade é

exatamente o que nós somos. Outro importante fato que já
está absolutamente confirmado e que revela-nos ser outra
realidade são os ciclos das reencarnações, quais, quando
minuciosamente analisadas vemos em testes feitos de
regressão como também progressão, que a consciência
não morre, contanto não desaparece quando a vida física

deixamos. Essas experiências passadas por seres de
diferentes sociedades comprovam o fato que a consciência

continua eternamente, por isso somos capazes de
lembrermos vidas anteriores que tivemos incluindo até

mesmo o exato momento de nossa morte e até mesmo o
que lhe causou. Contanto concluí que apesar de ser

incontável o número dessa complexa física e espiritual
inteligente criação e, embora existirmos em universos

paralelos na realidade somos apenas um, e nessa magnífica
interligação existimos continuamente. E, apesar de
vivermos constantemente batalhas espirituais, quais,

envolvem os nossos próprios espíritos e, dependendo da
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 atitudes que aqui tomarmos eles terão continuamente. E,
apesar de vivermos constantemente batalhas espirituais,

quais, envolvem os nossos próprios espíritos e, dependendo
das atitudes que aqui tomarmos eles terão incríveis
consequências por todas as nossas vidas graças às

incontáveis reencarnações juntamente com o livre-arbítrio.
Acho tudo isso impressionante porque, apesar dos dramas

constantes que vivemos a nossa consciência realmente
não esquece e grava tudo no seu livro, que, quando paro

e à fundo medito logo vejo sermos todos nós.

.o.o.o.o.o.

Está cada vez mais provado que o poder da consciência
é tão grande que, além de naturalmente cria a telepatia
como também as diversas curas físicas do corpo, gera

livre energia como também a levitação, quando usada na
área positiva, porque quando é testada no campo

negativo, então, causa tremenda destruição. Portanto,
temos e devemos usar a nossa mente somente em prol
do bem, para assim vivermos uma existência saudável,

na paz e em completa união.

.o.o.o.o.o.

A diversidade é a chave para a evolução. Daí ser
correto afirmar que ela é uma sopa cósmica.
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.o.o.o.o.o.

Uma das coisas que mais me surpreenderam
quando concluí essa breve pesquisa
até mesmo em relação a mim mesmo,
é que a nossa mente realmente tem poder
de construir, aprender, se corresponder
ou simplesmente de destruir algo
independente da distância.

.o.o.o.o.o.

Acredito que o versículo bíblico que afirma termos sido
criados a imagem e semelhança de Deus não significar

que somos parecidos com Ela, mas sim uma direta
correlação com a consciência e livre-arbítrio.

.o.o.o.o.o.

A nossa consciência pode se comunicar com os mundos
paralelos, contanto, com os multiversos e dimensões,
provando-nos que o físico juntamente com o espírito
existem realmente interligados. Isso é magnífico pois
claramente nos prova que as reencarnações existem.
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.o.o.o.o.o.

Prestem atenção aos os sonhos
porque muitos podem muito bem serem
comunicações que muitas vezes
passam despercebidas por serem confundidos
por sonhos quando na realidade foram
comunicações vindas de muito longe
feitas por seres impressionantes
que vivem em outras galáxias.

.o.o.o.o.o.

Vidas que constantemente refletem
se comunicam e passam
A realidade sobre a consciência que mais
me fascina é que apesar de todo ser (humanos,
animais e extraterrestres) pensarem e se
comunicarem coletivamente, ela continua
sendo única, levando-me a crer que os seres
que criaram essa comunicação ou, se assim
preferirem, os objetos que essa comunicação
(oral ou telepática) criaram, realmente não
existem! Então, se estiver certo certo
essa vida é uma ilusão.

.o.o.o.o.o.
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É importante que saibam
que não precisamos sermos sábios
para diariamente procurarmos aprender
e assim crescer em saber
pois, quando daqui passarmos
tudo que fizemos de fato
a nossa consciência irá reter
e sendo assim, então,
jamais irá esquecer!
Lembrem-se sempre disso
porque é um legítimo fato
e em breve iremos ver.

.o.o.o.o.o.

A realidade que mais me maravilhou à respeito da
consciência foi a comunicação que tive com a minha
eterna querida mãe depois que ela se passou (auditiva,
física e telepática), qual, realmente profundamente me
marcou e verdadeiramente provou que quando daqui

partimos a consciência continua com o espírito. Certo
dia e totalmente lúcida e saudável passamos toda tarde
e o início da noite conversando e tentando entender o
que realmente ocorre conosco quando daqui partimos.

Será que a nossa consciência continua lembrando daquilo
que fizemos quando vivemos aqui? Essa realidade mamãe
me provou realmente existir, pois, anos antes de ter ficado

doente fizemos um acordo, qual, conforme o tempo ia
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 passando tínhamos o costume de sempre lembrar um ao
outro. Mamãe tinha feito um testamento com o advogado
que queria ser cremada e as suas cinzas espalhadas num
belíssimo lago que costumávamos sempre visitar mas

depois dela falecer me comunicou telepaticamente que
queria ser enterrada, portanto, mudou a sua vontade e me

falou depois de se passar, provando-me que a gente quando
passa para o outro lado ao sofrer a morte física lembramos

de coisas que fizemos quando residíamos aqui. Outro
fator impressionante aconteceu quando ela se passou,
lembro-me que estava dormindo quando fui de repente

acordado com um abraço tão apertado que momentanea-
mente me tirou a respiração. Tínhamos feito um acordo
que aquele que se passasse primeiro e se fosse para um

lugar bom era para de alguma forma revelar ao outro
contanto que a outra parte não se espantasse, daí ter

concluído que essa foi a maneira que ela encontrou de
me deixar saber que estava bem. Outro fator que realmente

me impressionou é que mamãe por mais de trinta anos
nos dizia que iria se passar no dia do seu aniversário e,
quando estava em coma no hospital na UTI, lembro-me

que dois dias antes de falecer (lhe visitava todas as noites),
quando entrei no quarto em que estava ela me lembrou

telepaticamente que iria se passar no dia do seu
aniversário, qual, viria em dois dias e assim aconteceu.

Por causa desses fatos terem ocorrido cheguei a conclusão
que não perdemos a nossa consciência quando o nosso

espírito deixa essa vida.

.o.o.o.o.o.
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Quando usamos a nossa consciência
somente em prol do bem
não apenas seremos mais sadios
e existiremos na paz,
como também curas faremos
independente da distância
em que o alvo se encontra
porque a mente tem poder
para realizar isso e muito mais.

.o.o.o.o.o.

Tomem muito cuidado nas coisas que pensam
porque, apesar dos seres serem
muitos e variados
a consciência é única!
E, apesar de parecer absurdo
é um concreto fato.

.o.o.o.o.o.

Todos os planos que nessa existência
realmente criamos são hipotéticos
devido ao fato que antes da data
que cautelosamente elaboramos
poderemos daqui partir sem enganos
e sendo assim, então não ser concretizado.
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.o.o.o.o.o.

De acordo com os mais recentes estudos feitos sobre os
diferentes tipos de sonhos ficou comprovado que a nossa

consciência, apesar de estarmos dormindo, recebe
comunicações vindas tanto de pessoas que amamos mas
que já partiram como também de outros seres (angélicos
ou extraterrestres), que incrivelmente nos avisam sobre
algo que irá ocorrer conosco e até mesmo no campo da

saúde, avisando-nos sobre a formação de doenças e,
baseado nesses fatos e evidências livros narrando essa

matéria estão atualmente sendo criados.

.o.o.o.o.o.

A nossa consciência é multidimensional
e está totalmente interligada
com esse cosmo repleto de graça
saber, poder e inúmeras dimensões
daí, naturalmente projetar
independentemente das distâncias
magníficos hologramas
completos e complexos
exatamente como a vida é, atesto,
ou seja, uma ilusão ao se olhar
e cautelosamente analisar.

.o.o.o.o.o.
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A terapia clínica hipnótica é um dos canais que uso
para descobrir quem fui e o que fiz em vidas passadas

como também a constante evolução da consciência em
relação ao cosmo e os seus magníficos universos

paralelos (regressão e progressão).

.o.o.o.o.o.

Está comprovado que a nossa mente
pode naturalmente se comunicar
independentemente da distância,
e sendo assim, então, agora sei
que muitos dos textos que vêm
sem esperarmos em nossas mentes
apesar de publicarmos como tenham sido nossos
na realidade foram enviados
por outros seres que, ou aqui um dia viveram
ou, provavelmente também conhecem
fluentemente o nosso idioma
e, por serem autores aproveitam
aqueles que realmente estão abertos
para, assim, nessa comunicação sem fim
enviarem os seus textos
usando a mente à distância
como constantemente têm feito.
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