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Poemas que relatam

a grandeza,

vida,

complexidade e

beleza dos cosmos

em textos de nexo,

além de serem lógicos.

                                                       O autor
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Muitos místicos até hoje afirmam
que os cosmos, como um todo,
têm o formato de um grande ovo

e, contanto sendo assim...
Resolvi essa matéria

cuidadosamente pesquisar
por entender que,

além de ser complexa
paralelamente nos revela
exatamente o contrário

de muitas coisas que até agora
nos têm erroneamente,

portanto propositalmente,
infelizmente nos sido ensinado.
Então, perplexo e desapontado

com o sistema que tinha me educado
e, com isso aprendido

não fatos, mas apenas mitos,
tomei a sábia decisão de

em vez, como os papagaios fazem,
de simplesmente repetir
aquilo qum me foi dito
ou, artigos científicos
colocados nos jornais,

criei o hábito de pesquisar
aquilo que pretendo narrar
antes desses versos criar
na esperança de despertar

outros que, como eu,
fisicamente ou espiritualmente

através de revelações geralmente frequentes
quais, incluem muitas vezes
até mesmo incríveis visões
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que, rapidamente vos levam
a verem, como também entenderem

um assunto realmente complexo
mas, que coexiste interligado,
portanto atado a tudo enfim.

Contanto esse livro, apesar de ser poético,
é o fruto dos meus próprios estudos,

assim como pesquisas e análises
pois, sou um eterno curioso

e, como tal aprendi,
que nem tudo aquilo que com todo mimo

nos foram arduamente ensinado
são na realidade fatos

por isso agora, graças a tecnologia,
o conhecimento finalmente está chegando

e, com ele, uma nova consciência,
obrigando os governos

que verdadeiramente controlam esse mundo
aos poucos irem levantando o pano

e assim, cautelosamente nos revelando
tudo aquilo que outrora nos esconderam

devido à estupidez e o medo
de um dia realmente descobrirmos

quem verdadeiramente somos,
porque erroneamente preferiram

manter reinados totalmente temporários,
em vez de nos ensinarem

com absoluta clareza a pura verdade
que somos deuses e os cosmos estão abarrotados

de seres super inteligentes e quais
por Deus foram mandados

para aqui, em experiências quase sem fim
naturalmente criarmos, como tudo enfim.
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Quando paro e por algum tempo calmamente reflito
sobre o fato que seres super inteligentes

enviados por Deus tudo criaram
então, abro um discreto sorriso

por claramente entender o porque
que a religião um dia cairá

como afirma o livro sagrado~
que, infelizmente e, por outro lado,

erroneamente tem ensinado
que Deus criou tudo! Qual não foi o caso...

Por isso a perfeição não existir de fato.

Quando cautelosamente observo os magníficos corpos

celestiais, então, totalmente maravilhado entendo que,

tanto o passado como o atual presente e, até mesmo o

futuro realmente não existem, porque o que vejo, quan-

do minuciosamente analisado, é uma pura ilusão. Daí

concluí que todo tipo de vida física é um grande teatro

numa grandiosa e diversa representação.



7

Amo o cosmos porque sei que foi de lá que vim e,
é exatamente para ele que um dia com imensa alegria,

como espírito retornarei.

Quando olho para essa verdadeiramente complexa, ma-

ravilhosa e vasta dimensão, então, realmente vejo que

somos apenas como os grãos de areia que constante-

mente se reciclam, residindo num breve período de tem-

po em um também pequeno pingo dentre inúmeros ... Que,

graças aos buracos negros naturalmente se reciclam, re-

velando-nos nesse incrível processo um enorme poder,

assim como saber, beleza e nexo, causada por consciên-

cias super avançadas e coletivamente atinadas para isso

fazer, por serem obedientes e comandadas por esse mag-

nífico Ser, Fonte de toda graça .

Os cosmos existem em ciclos
perfeitos e totalmente interligados.
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Concluí, segundo as últimas descobertas feitas no pla-
neta Marte que o mal não existe somente na Terra, por-
que está absolutamente provado que Marte foi total-
mente destruído por sofrer um ataque nuclear. Isso pro-
va que existem também disputas entre diferentes civili-
zações inteligentes e super avançadas pelos cosmos,
levando-me a crer que o bem e o mal são realizados tam-
bém por outros seres, razão pelo qual urgentemente te-
remos de minuciosamente lhes conhecerem.

A frequência física e espiritual existem interligadas e mui-
tas vezes quando se manifestam rapidamente desaparecem,
causando uma incógnita naqueles que atentamente lhes es-
cutam como também observam na tentativa de claramente
isso entender.

A comunicação telepática é uma forma de unir
as dimensões através da vibração, qual,

inclui também a música.
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O motivo pelo qual a raça humana é tão diferente, é por-
que obviamente não viemos da mesma semente como er-
roneamente ensina a religião, mas sim, de uma criação feita
por diferentes extraterrestres sob a observação e coman-
do de um Ser, responsável por toda vibração e energia, qual,
chamamos de vida e, apesar de ser realmente complexa e
ativa, é também interdimensional, portanto, contém dife-
rentes formas além de ser totalmente interligada e existir
em múltiplos ciclos que naturalmente se reciclam, conhe-
cidos como reencarnações.

Quanto mais uma pessoa meditar e literalmente
ignorar o tempo, que aliás é uma pura ilusão, esse
ser cada vez mais ficará interligado com os cosmos,

daí tornarem-se canais de sabedoria e luz.

Quando os seres humanos realmente descobrirem
que nós somos seres multidimensionais, então,

toda a transgressão deixará de existir e
uma nova era surgirá por fim.
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O amor é a base de toda criação, daí essa
sincronização existir por todos os cosmos.

Gigantes nos visitaram há milhões de anos atrás e cria-
ram pirâmides, montanhas e túneis, vieram de outros
planetas e eram canibais. Esqueletos foram encontra-
dos em cavernas nos Estados Unidos que mediam mais
de seis metros, quais, infelizmente foram secretamente
removidos, alguns se encontram no subterrâneo de mu-
seus para estudos, incluindo o Smithsonian, em Washing-
ton D.C., que também conheci.

O motivo pelo qual os mais avançados e por isso impor-
tantes governos persistem em omitir as incríveis realida-
des que eles há bastante tempo que já sabem, é porque têm
a absoluta convicção que o caos irá em toda a Terra surgir,
porque a humanidade finalmente irá entender que tudo até
agora que nos foram ensinados foi pura mitologia, e sendo
assim, os governos deste mundo juntamente com a reli-
gião rapidamente irão cair.
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De acordo com informações adquiridas por cientistas tra-
balhando totalmente independentes das constantes presen-
ças dos governos levaram a crerem, devido às evidências
fotográficas, que Marte foi totalmente destruída por uma
guerra nuclear causada por uma inteligente e anciente ci-
vilização. De acordo com os estudos e análises obtidas
nos últimos cinquenta anos, quais, incluem tanto pirâmi-
des como estruturas arquitetônicas na superfície como
também subterrâneas não somente no planeta Marte e
Vênus mas também na nossa lua, contanto no nosso saté-
lite. Sem esquecermos da belíssima face esculpida em
pedra na região conhecida como Cydonia, qual, claramen-
te nos mostra um rosto cuja forma é humanóide.

Os cosmos em si são um imenso laboratório onde dife-

rentes formas de vida são minuciosamente estudadas e

criadas tendo em conta a consciência coletiva e, onde

os espíritos são cautelosamente escolhidos em que cor-

po e lugar nesses magníficos universos  irão por um

determinado período de tempo viver .
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Existem pirâmides espalhadas por todos os cosmos, elas

são centros de energia e uma maneira de comunicação

que os extraterrestres têm por todos os cosmos.

Os sacerdotes egípcios falaram a Platão que centenas

de extraterrestres vieram de seus planetas até aqui,

contanto nos visitaram – milhões de anos depois de nos

terem criado, e que eles fizeram da lua uma estação.

A forma de luz que usam é através de uma bactéria flu-

orescente, portanto totalmente limpa. Existem várias ci-

vilizações que outrora habitaram assim como atualmen-

te habitam, tanto na lua como no nosso sistema solar.

Esses extraterrestres são poderosos e nós não pode-

mos fazer absolutamente nada, pois eles são muito mais

avançados que nós, possuem uma tecnologia devido ao

conhecimento que têm dos universos que, quando ana-

lisada, pensamos que estão fazendo mágica, quão gran-

de é o conhecimento espiritual e científico ( físico ).
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PREFÁCIO

A realidade sobre tudo aquilo que aos poucos estou des-
cobrindo, claramente tem me mostrado que nós não
estamos sós nesses belos, complexos e vastos universos
que visivelmente e invisivelmente nos cercam. Pois de
acordo com as mais recentes revelações de pessoas tanto
da área militar como da civil, onde em ambas trabalham
diversos tipos de cientistas, quais, em grande número es-
tão se aposentando ou literalmente morrendo, várias in-
formações a respeito de seres extraterrestres nos últimos
anos vêm vazando, e com isso nos mostrando que, apesar
dos governos até agora na maioria das vezes terem dito
que extraterrestres não existem, contanto aos seus cida-
dãos descaradamente mentindo, graças a essas informa-
ções hoje sabemos que eles não somente existem mas vi-
vem entre nós.
Portanto, agora está comprovado que seres extraterres-
tres e superinteligentes não só existem mas de acordo com
muitos cientistas que pessoalmente tiveram contatos com
eles, veemente afirmam terem até visto alguns deles mor-
rerem nos cativeiros onde estão secretamente guardados,
chegando até mesmo afirmarem que a comunicação foi
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feita telepaticamente e na língua materna de cada cientis-
ta, contanto, esses seres são realmente cultos pois são po-
liglotas, como também são interdimensionais, daí atraves-
sarem paredes como se fossem espíritos e viajam pelos
universos usando os diferentes portões aos nossos mío-
pes olhos invisíveis, mas que realmente existem por to-
dos os cosmos.
Esses seres nos têm visitado por muito tempo e, segundo
documentos outrora secretos, eles têm vindo aqui há apro-
ximadamente duzentos e setenta milhões de anos, pois
foram eles que a mando de Deus nos criaram. Muitos hoje
dizem que nós somos o produto criado pelos anjos caídos
(Anannakis), mas esse pensamento é contraditório quan-
do lemos as crenças na era babilônica, quais, os Anannakis
eram tidos como deuses, pois lê-se que eles em sua tota-
lidade formavam um grupo de trezentos seres divinos por
serem provenientes dos céus, alguns textos chamam de
estrelas. Contanto, acredito que esses seres eram gigan-
tes e extraterrestres e foram eles quem nos criaram, mas
porque a experiência não saiu perfeita, então, como casti-
go de Deus, perderam a posição que tinham nesse planeta
para os humanos que criaram, daí terem se rebelado e cri-
ado uma guerra até hoje existente contra nós e, apesar dis-
so parecer um total absurdo, essa complicada e misterio-
sa História ainda levará muito tempo para entendermos na
 totalidade, se é que esse dia virá, porque tudo que até esse
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presente pesquisei como também li me fazem crer que o
físico e o espírito existem também conectados ( energia e
matéria ).
Porque, segundo as informações mais recentes oriundas
de análises e testes coletivos sobre a consciência (o que
parece ser a chave para essa complexa e estranha realida-
de), ficou absolutamente provado que a consciência tam-
bém existe dentre os universos e, como eles são também
paralelos, como tudo nessa criação enfim, então, aquilo
que fazemos aqui nesse universo reflete automaticamente
nos outros, por esse motivo os extraterrestres nos têm vi-
sitado, pois cada vez que dividimos o átomo e uma bomba
atômica é detonada, a sua explosão é também sentida nos
outros universos, alarmando não apenas nós mesmos mas
também os nossos vizinhos galácticos que, por outro lado,
não estão satisfeitos com a nossa conduta, muito pelo con-
trário...
Por esse motivo diversos tipos de seres extraterrestres
decidiram nos monitorar de perto, criando bases na lua,
em subterrâneos desse planeta e até mesmo no fundo do
mar além de telepaticamente se comunicarem com grupos
de seres humanos provenientes desses países que adquiri-
ram a tecnologia nuclear e por isso criaram bombas, pois
os extraterrestres não querem que a gente destrua este pla-
neta como no passado destruímos Marte, planeta pelo qual
somos oriundos.
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Outro incrível fato que descobri com as minhas pesquisas
devido à incontrolável curiosidade que tenho, é que os cos-
mos convivem diariamente com aquilo que os próprios
extraterrestres chamam de “ guerras perpétuas”, disputas
que ocorrem desde a criação entre diferentes grupos que
lutam por diferentes objetivos e até mesmo pela própria
salvação. Encontramos nesse grupo de “maus”, aqueles que
causam abduções como também esquartejamentos  em
animais, fazem isso para retirarem partes genéticas que
precisam para as suas próprias experiências na área da
clonagem como também no campo híbrido, daí estar con-
vencido que há muito que nos visitam, como também que
foram eles sob o comando desse Ser extraterrestre que
foi traduzido nos textos religiosos e contanto teológicos
como Deus.
Muitos acreditam que os extraterrestres são demônios ou
seres malignos, mas de acordo com as minhas pesquisas
sobre eventos ocorridos em diversos países desse mun-
do, cheguei à conclusão serem seres interdimensionais e
de grandes poderes, alguns sendo até mesmo gigantes, daí
acreditar que foram esses que construíram as famosas e
exóticas pirâmides.
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SOBRE O AUTOR

   Em primeiro lugar agradeço a Deus ( Jesus Cristo ) pela
inspiração e, portanto, criação de mais uma obra literária,
qual, ofereço aos amantes dessa língua jovial e super bela.
       É poeta, escritor, contista, compositor, filósofo e tradutor.
Nasceu na belíssima cidade do Rio de Janeiro, precisamente no
bairro do Catete, em junho de 1957. Quando tinha poucos meses
de idade a sua querida mãe decidiu, por falta de apoio, retornar e
assim voltar a viver em Recife, cidade onde o poeta passou toda a
sua juventude e tem maravilhosas recordações. Começou a escrever
inicialmente composições com a idade de treze anos nos gêneros:
Samba, MPB, Romântica, Bossa Nova, Soft Rock e Bolero ( todas
registradas ). Quando tinha quinze anos incompletos começou a
trabalhar no comércio local enquanto estudava durante a noite. Em
1979, decidiu imigrar com a sua mãe e irmão aos EUA, vindo a
residir no Estado de Rhode Island onde já se encontrava o seu pai
italiano e onde o escritor atualmente vive. Nos Estados Unidos foi
obrigado a tirar um curso de inglês intensivo no período noturno
enquanto trabalhava em fábricas no diurno, pois o autor no Brasil
tinha estudado francês. Essa decisão lhe beneficiou imensamente
porque, com a aprendizagem do novo idioma conseguiu concluir o
curso de Ajudante em Enfermagem, qual, lhe proporcionou
melhores condições de trabalho como também ganhos. Com o
tempo optou a ingressar na universidade onde cursou dois anos
incompletos Artes Liberais. Silvio é deficiente visual  (portador de
glaucoma ). Mas foi exatamente no ano de 2002, que Parise
incentivado por sua querida mãe, alguns familiares e amigos decidiu
participar numa antologia elaborada pela Litteris Editora, vindo a
publicar o seu primeiro livro de poesias no ano seguinte. Atualmente
está presente em mais de 120 Antologias nacionais e internacionais,
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quais, recebeu colocações de destaque e prêmios. Tem até o
presente momento 37 obras poéticas publicadas, sendo que destas,
quatro em coautoria com a sua mãe, poetisa e escritora Mainá
Medeiros ( já falecida ), e um, em coautoria com o poeta, escritor
e jornalista Lenival de Andrade. É seguidor da doutrina in-
ternacionalista por entender ser possível se viver em um mundo
sem fronteiras e na paz. Pratica a ciência da meditação por mais de
vinte anos. É cristão sem denominações e socialista por convicção,
pois, além de achar ser uma forma de governo mais justo. Parise
acredita que a saúde assim como a educação são direitos que todos
deveriam ter desde o nascimento ou naturalização que somente o
socialismo gratuitamente oferece sem nenhuma exclusão.
      Participou em 2003 e 2009 da Bienal Internacional do Livro
de Rio de Janeiro.
      Em 2011, organizou “ LUZ – Antologia Internacional Poesia e
Prosa”, e, em 2015, “AURORA – Coletânea Internacional Poesia
e Prosa”, surgindo em 2016, o segundo volume da “ Antologia
LUZ”, todas publicadas com o Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso.
      Em 2016, pelo conjunto de suas obras literárias recebeu o
Troféu Cora Coralina de Honra ao Mérito concedido pela ALG –
Academia de Letras de Goiás. Ganhador da Medalha Monteiro
Lobato e do Prêmio Nordeste de Literatura 2016 - Editora Mágico
de Oz .

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

Contato: sparise1012@gmail.com
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PLANETA DE ANÕES

Muitos têm visto
e, portanto contado
tanto aos seus familiares,
como aos seus colegas e amigos
terem tido sonhos verídicos,
assim como inesperados encontros
com seres totalmente coloridos
e, procurando ser mais explícito,
com anões que não são desse mundo
daí, quando tiveram o encontro
pensavam que estavam alucinando
devido ao seu tamanho, é claro.
Porque esses seres não passam
de no máximo quatro polegadas
por isso , quando tiveram esse encontro
ficaram realmente confusos
pois, só tinham ouvido falar
sobre seres dessa estatura em contos
contanto, em literatura para criança ninar.
Acontece que esses seres realmente existem!
Tanto aqui, como em outros mundos,
a razão que muitos não veem
é porque são interdimensionais
portanto, aparecem e desaparecem
no momento que bem entendem
e, geralmente visitam aqueles
que entendem não serem esquisitos,
pois são brincalhões e pacíficos
contanto, evitam completamente aqueles
que realmente não pensam como eles,
por isso nem todos lhes verem.
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COSMOS: UMA BELEZA SINGULAR

Todo aquele que ativamente olhar
especialmente durante o período noturno,
verá que o cosmos tem
realmente uma beleza singular.
Por isso sugiro a todos
que façam como eu e se acostumem
a noturnamente observarem
toda essa impressionante beldade
que o cosmos gratuitamente nos oferece
aqueles que maravilhados lhe veem
naturalmente sem hesitar.
Por isso entusiasmado afirmo
que, geralmente logo após o jantar
sozinho caminho até o terraço
e, com as luzes apagadas
sentado numa cadeira com grandes almofadas
até altas horas da madrugada
atentamente te olho até o sono chegar.
Pois sou um eterno apaixonado
de ti, oh! Cosmos abençoado...
Porque o que noturnamente vejo
faz-me sonhar devido o enorme desejo
que tenho guardado em meu íntimo,
desses seres viajantes contínuos
um dia e sem agonias
a grande tecnologia que têm
detalhadamente me revelar.
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 UNIVERSOS COMPLEXOS

Todo ser que costuma ver
principalmente noturnamente
esses universos que extraordinariamente
nos rodeiam embelezando a gente
logo notará como verdadeiramente
são realmente complexos.
Porque todo aquele que dedicar
algum tempo após o seu jantar
para calmamente observar
toda essa grande beleza que por Deus foi feito
então, naturalmente terá de concordar
que, apesar de sua grandeza
e magnífica beleza,
são universos totalmente complexos
por isso, precisamos profundamente
cautelosamente vos estudar.
Para assim sem enganos
podermos obviamente entender
as intrigantes complexidades
que, constantemente se revelam de verdade

complicando assim o nosso entender.



29

FROTA DE OVNIS NOS CÉUS DA CIDADE

Fiquei realmente admirado
quando um vídeo foi na televisão mostrado
filmado por um repórter amador
mas, detalhadamente apresentado.
Porque nele se via claramente
as montanhas no fundo
devido o ângulo de onde
os OVNIS lentamente trafegavam.
Confesso que calmamente
lhe vi repetidamente
pois, na realidade queria ver
e, naturalmente entender
se esse vídeo era real logicamente.
Na realidade não consegui detectar falhas
quando o analisei por diversos ângulos
e, sendo assim constatei
que realmente fomos visitados
em plena noite, é claro,
por uma frota de OVNIS
que, tranquilamente viajavam
sempre no sentido Norte
contanto, na direção dos grandes lagos.
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TRANSFORMAÇÃO CÓSMICA

Sinto tanto espiritualmente,
como também fisicamente

que os cosmos estão a mudar
contanto, realmente enfrentando

uma transformação cósmica
daí, até a atmosfera enfim

está à se transformar.
Quanto à isso as evidências são claras

portanto, peço a todos que se preparem!
Pois os cosmos estão mudando

e, na realidade ninguém sabe
o que verdadeiramente acontecerá

com esse planeta na realidade.
Porque acredito que nunca passamos

por esse incrível ciclo
e, se por acaso estiver enganado

então, prefiro optar pela conclusão
encontrada no livro de Apocalípse

que, pelo menos para mim, diretamente narra
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uma brusca e terrível mudança
portanto, uma horrível transformação

que ocorrerá nesses cosmos
de mistérios, poder e muita graça.

Porque sabemos que uma transformação cósmica
cedo ou tarde, queiramos ou não, surgirá,

aliás, acredito que ela há muito que já começou
e, como sei que tudo que existe está interligado

então, tenho que acreditar, é claro,
que essa grande transformação
inclui também a consciência,

pois da maneira que hoje o humano pensa
realmente tem de ser destruído, porque infelizmente,
a maioria de seus atos, juntamente com o que pensa

não fazem nenhum sentido
e são totalmente vãos, tudo por causa do seu íntimo

que há muito que já está destruído,
daí precisarmos dessa cósmica transformação,

pois chega de tanto prejuízo
nesses cosmos que usam a razão

para obterem a conclusão
quando veem que estão em perigo.
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EXÉRCITO DE TERRACOTA

Foi encontrado por arqueólogos

exatamente na China, no ano de 1974,

mais de oito mil peças

incrivelmente feitas de barro

quais, até pouco tempo

eram estudadas nos livros

terem sido feitas pelos chineses

para homenagear a morte do seu líder

ou seja, do seu primeiro Imperador.

Acontece, que com os avanços tecnológicos

ficou agora definitivamente provado

que essas inúmeras estatuetas

feitas totalmente de barro

não foram criadas pelos chineses

mas sim, de acordo com os entendidos

por ancients gregos que ali trabalharam

três séculos antes de Cristo.
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Mas na realidade nem todos os arqueólogos

estão totalmente convencidos

que os responsáveis por essa incrível Arte

foram de fato os gregos antigos

porque, quando estudam tudo que ficou

registrado em preciosos e velhos livros

então, apontam o dedo aos diversos fatos

que esses deuses, como na mitologia

eram conhecidos e realmente chamados

quais, nos tempos de hoje

claramente acham terem sido

extraterrestres que até aqui vieram

e na realidade à mando do Deus eterno

verdadeiramente tudo criaram

portanto, fizeram uma réplica

do seu próprio exército, é claro,

e discretamente enterraram

para assim guardá-los

para os seres dessa exata época

finalmente entenderem a História

sem nenhum mito, que aliás

são totalmente errados

pois foram pelo homem propositadamente elaborados.
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HOLOGRÁFICO UNIVERSO OU
UNIVERSOS PARALELOS?

Nos passados últimos anos
vários cientistas têm achado

após cuidadosamente analisarem
as informações por eles apresentadas

numa conferência mundial
ocorrida na Alemanha

qual, por três dias debateu
o que cientistas oriundos dos países

mais avançados desse mundo concluíram
a respeito dos universos

ou, se preferirem cosmos,
que nos cercam e por isso

profundamente estudam e admiram.
E, de acordo com o que li
como também em vídeo vi,

o tema debatido nesse importantíssimo encontro
baseou-se em forma de pergunta

porque os cientistas estão divididos
em relação ao que vemos na realidade.
E assim, quando o último dia chegou
dessa conferência onde o cosmos

devido a tecnologia que têm
juntamente com o conhecimento,
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terminaram da mesma maneira
que eloquentemente começaram
pois, os dois grupos de cientistas
após os inúmeros vídeos e fotos

assim como documentos
serem traduzidos e contanto

por todos lido, ficou entendido
que, ou esse universo é holográfico

portanto, uma grande ilusão
ou, realmente ele existe interligado
contanto, em universos paralelos

e sendo assim, numa perfeita dimensão.
Confesso que fiquei animado

ao finalmente saber sobre a conclusão
que esses distintos cientistas tiveram,

pois não sou nenhum cientista
apenas um eterno curioso

mas, na realidade também sempre achei
que tudo que vejo e outrora vi

na verdade não passa de uma tecnologia
incrivelmente usada por seres

superinteligentes que realmente
divertem-se enquanto ao mesmo tempo

há já bastante tempo que vêm
pacientemente guiando-nos
e aos poucos nos mostrando

tanto o seu poder como a incrível ciência
que por sapiência controlam.
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 LUZES NO CÉU

Ontem durante a noite
e, logo após o jantar
fui descansar na rede
que está pendurada no terraço
geralmente como todas as noites faço.
Acontece, que de repente,
portanto inesperadamente,
vi brilhantes luzes azuis
rapidamente surgirem
vindas da direção
onde se situa um enorme vulcão,
iluminando brevemente o céu
como também até o chão.
E, embora esse cenário
tenha acontecido realmente rápido,
consegui mesmo de relance
ver um triângulo totalmente preto,
gigante e de fato silencioso
brevemente cruzar esse céu
imenso e incrivelmente maravilhoso,
deixando-me realmente a pensar.
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 NEVOEIRO UTILITÁRIO

Realmente até recentemente
pensava que o mundo já conhecia
o que verdadeiramente acontecia

com os círculos rapidamente criados
de fato em diversas plantações.

Acontece, que de repente tudo mudou
devido o que recentemente ocorreu

numa enorme plantação de trigo
na Inglaterra em uma certa noite

durante o passado verão.
Tudo começou quando um conhecido jornalista

de uma certa famosa revista
recebeu um telefonema de um amigo

notificando-o sobre uma imensa formação
de círculos feita numa vizinha plantação.
E, como ótimos profissionais que são

rapidamente formaram um time
de seis competentes cientistas

chegando discretamente no lugar
antes mesmo da nova aurora chegar.
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E, quando o novo dia finalmente clareou
aquela imensa plantação de trigo

os seis cientistas entraram dentro dos círculos
e, como todos estavam equipados

com diferentes equipamentos
imediatamente detectaram

um grande nível de irradiação, é claro.
Mas, a surpresa generalizada começou

quando a outra parte da plantação
que até então não tinha sido tocada
de repente, começar a ser formada

perante um nevoeiro utilitário.
Fazendo os cientistas crerem
que esse nevoeiro utilitário,

como, quase imediatamente eles chamaram,
ser o elo e a razão desses círculos serem criados.
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MINI QUANTUM

De acordo com a literatura científica
a palavra quantum é usada
para descrever o campo negro
que cobre a maior parte dos universos.
Acontece que recentemente
cientistas americanos e europeus
descobriram que dentre ele
existem também mini quantum
ou seja, uma força menor que move
tudo aquilo que existe nos cosmos.
Em princípio isso era realmente
considerado pela comunidade científica
apenas como mais uma simples teoria
por inicialmente não entenderem
por naturalmente desconhecerem
obviamente esse fato.
Qual, com o tempo ficou comprovado
após várias experiências terem sido feitas
em diversos laboratórios, é claro,
onde concluíram, devido os resultados
terem sido quase exatos
que o mini quantum realmente existe!
Daí os universos apresentarem
o impressionante quadro
que outrora víamos mas não entendíamos
por desconhecer essa física de fato.
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CRÂNIO

Assisti em minha vida inúmeros documentários
sobre extraterrestres e OVNIS, é claro,

mas confesso que esse à respeito
da descoberta de um crânio

localizado dentro de uma caverna
por uma menina camponesa

que aconteceu no misterioso México
foi realmente o primeiro

que vi sobre esse incrível fato.
De forma esquisita e totalmente alongado,

quando o ADN foi cautelosamente analisado
ficou verdadeiramente provado
que a sua formação não consta

aqui em nenhum catálogo
portanto, ficando provado

obviamente ser de algum extraterrestre
que antigamente em grande número habitou

nessa misteriosa Terra
francamente por todo lado.
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Crânio que após ter sido cuidadosamente estudado
ficará eternamente guardado,

para não dizer escondido,
no porão de algum Museu

contanto, distante dos curiosos olhos
e diferentes mentes

ou, se assim preferirem, crânios
que, por estarem cansados

de serem pelo sistema
constantemente enganados

realmente decidiram pesquisar por outros lados,
sempre na esperança de descobrirem

naturalmente a nossa origem
pois, de ilusões e mitologias

exatamente como eu, já estão fartos!
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LUZES NO CÉU

Ultimamente muitos têm visto
principalmente nesses últimos cinco anos,

realmente em diversos lugares
desse planeta vasto de verdade

luzes no céu que claramente nos apontam
para uma outra e profunda realidade

quf devemos minuciosamente entender
com lucidez e naturalidade

pois, essas visitações sempre ocorreram,
portanto devemos aceitar essa verdade

com clareza e objetividade.
E, por falar nesses casos de luzes no céu
que, infelizmente para uns tornaram-se
tristemente devido a própria ignorância

em terríveis mistérios
daí, viverem calados por causa do medo

por obviamente desconhecerem
que isso nem é um caso de fenômeno

nem muito menos clarões vindos
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das tempestades que sempre acontecem
por todo o espaço, mas sim,

da tecnologia que os extraterrestres possuem
e, sendo assim, usam constantemente

sem nenhum obstáculo, é claro.
Eu também vi diversas vezes essas luzes,

cujo colorido realmente varia
dependendo do equipamento que dirigem

ou seja, do meio de transporte,
assim como da espécie que navega

por esses incríveis universos
verdadeiramente super habitados

por diferentes extraterrestres de fato.
Contanto, quando você também ver

diferentes luzes no céu
então, peço que não entre em pânico

e, se por acaso lembrar ter lido
esse relato totalmente verídico
qual, decidi descrever em verso

para tornar assim mais fácil o entendimento
que não somos os únicos seres inteligentes

habitando nesses cosmos complexos
mas, repletos de vidas por certo.
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 ONDAS GRAVICIONAIS

Fiquei totalmente maravilhado

ao ver um fantástico documentário

mostrado pela Universidade de Chicago

sobre a colisão e contanto união

de dois imensos buracos negros

que, com isso, claramente revelaram

aos ultra modernos e sensíveis equipamentos

que assim magnificamente registraram

pela primeira vez, é claro,

super poderosas ondas gravicionais

quais, devido ao poder da explosão causada

foi sentidas e portanto registradas

e, consequentemente vista

realmente por todo o universo

tão grande foi a sua força.

Deixando sinceramente todos

verdadeiramente excitados

por causa do poder e grande beleza

existente nessa complexa natureza de fato.
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 ESTRELA BINÁRIA

É realmente fascinante se observar
que nesse vasto e lindo cosmos
existem estrelas que residem juntas
numa relativamente pequena área
que os cientistas chamam de massa
conhecidas também como estrelas múltiplas
devido o fato de no mesmo campo existir
uma estrela primária e outra secundária
conhecida como estrela binária
cujo brilho não é extenso
porque a maioria do fulgor
se concentra na primeira estrela
que assim rouba-lhe todo esplendor.
Mas mesmo assim, apesar de ser escura
pois não ostenta um grande brilh,
a estrela binária é a que chama maior atenção
exatamente por não exibir luminosidade
aumentando então a curiosidade
que os cosmólogos têm perante essa realidade
que lhes fascinam de verdade
por não causar bastante brilho nem teor.
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 POR QUE A NASA MENTIU?

Confesso que fiquei extremamente intrigado
quando li um artigo num jornal

que francamente demonstra profissionalismo
qual, claramente narrava que a tão famosa NASA

acabara de publicar em sua página eletrônica
que não ouviu nenhuma música

vinda do lado escuro da lua
contanto, contradizendo o que outrora tinha dito.

E, após cautelosamente ler esse artigo
agora, sabendo sobre o seu próprio informativo

realmente por algum tempo pensei...
Pois não entendi a razão para isso.

Surgindo logo em seguida a questão,
qual foi a razão que a NASA nos mentiu?

Porque recentemente ela mesma ao mundo falou
que tinha detectado sons totalmente clássicos

portanto, obviamente música!
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Daí a classe científica ter ficado surpresa
com essa excelente descoberta
qual, realmente nos mostrava

a presença de seres totalmente inteligentes
e, que gostam e também tocam música clássica.

Portanto, acho que algo super importante ocorreu
para que tão rapidamente tenham mudado

uma história que ela mesma tinha publicado.
Por isso, muitos entendem com isso
que verdadeiramente existem forças

que não só manipulam fatos,
como também ditam os relatos,

deixando-nos confusos e desconfiados
sobre essa organização verdadeiramente poderosa

porque, agora, realmente acredito
conhecerem segredos à respeito

de outras civilizações super mais avançadas
por isso, agora nos mentiram

pensando que acreditarei nessa charada.
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CONTEMPLANDO ESSA CRIAÇÃO

Admirado e totalmente fascinado

nessa noite maravilhosa estou

contemplando essa criação

realmente apaixonado

por ver tanto colorido de fato

inteligência e grande fulgor.

Porque aqui onde estou

acampando nas montanhas

as luzes quase que não existem

por isso, livres e felizes

e, distantes do computador,

devido a altura sentimos a frescura

do ar frio e totalmente puro

continuamente os nossos rostos beijar.
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Portanto, apesar da fogueira que fizemos

relativamente perto do nosso acampamento

abraçados aos espessos cobertores

juntos maravilhados estamos

contemplando essa criação

enquanto as nossas emoções

automaticamente demonstramos

diante um show de puro encanto.

Porque não são apenas as estrelas

que vemos velozmente o céu cruzar

pois, na realidade estamos cansados

de realmente contar os inúmeros OVNIS

que também rapidamente trafegam

esse cosmos gigante de fato

mostrando-nos uma tecnologia que acho

levará bastante tempo para lhes alcançar.
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HUMANOIDE VOADOR

Hoje vi um incrível e nítido vídeo
que realmente me deixou
por várias horas pensativo
quanto a sua autenticidade
porque claramente mostrava
um ser humanoide que voava
no céu daquele bonito lugar.
E, apesar de não mencionar a sua origem
ficou absolutamente claro
pelo menos para mim,
que ele se referia há um tipo de ser
aparentemente desconhecido
e, provavelmente um dos muitos visitantes
que passam por esses portões invisíveis
aos nossos olhos totalmente míopes,
por isso geralmente não lhes vemos
pois, depois que vi esse incrível vídeo
realmente não tenho dúvidas
que seres humanoides nos visitam
e, como esse vídeo nos tem revelado
até mesmo em pleno claro.
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CÓDIGO BINAURAL

Fiquei impressionado quando li
um artigo verídico que citava
o código binaural que, na realidade não passa
é um código realmente secreto
para expandir a consciência da humanidade.
Isso é verdadeiramente incrível!
Porque somente agora soube
sobre essa impressionante verdade.
E, segundo o cientista e também escritor,
esse código existe nos cosmos
e é usado pelos extraterrestres
na comunicação de desenhos que fazem
realmente em vários lugares
nesse planeta que, devido a sua complexidade
ver os desenhos mas fica sem os entender.
Portanto fiquei abismado ao ler
esse artigo realmente incrível
escrito por um ser culto
e louco para entender
o que eles estão nos transmitindo
através desse código binaural que sinto
se conseguirmos decifrá-lo
então, as portas desses inúmeros cosmos
para a gente se abrirá pra valer!
Trazendo-nos assim o conhecimento
naturalmente tão necessário
para o total entendimento
entre nós e esses sábios seres, é claro.
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UNIVERSO ELÉTRICO

Quando minuciosamente analisamos
toda essa incrível criação
então, cedo notamos que o físico
vive interligado com o espírito
em dimensões que sinceramente afirmo
ter sido verdadeiramente elaborado
por um Ser realmente mágico
de excelente humor e esplêndido saber.
Pois, quando cautelosamente observo
esses magníficos universos
então, boquiaberto vejo
como também entendo
realmente tudo fazer nexo.
Principalmente quando observo
grande parte dessa criação
além de viverem em comunhão são elétricos
daí, realmente nos cosmos existir
de fato tanta explosão,
porque na realidade fazem parte
devido aos ciclos contínuos
em incríveis e novos começos
num colorido simplesmente magnífico,!
Revelando-nos uma criação elétrica
onde o espírito se une a matéria
numa perfeita união e extraordinária visão
dessa Fonte totalmente energética
e belíssima paixão.
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 IMPLANTES ALIENÍGENOS

Estou super curioso
além de realmente abismado
com os inúmeros implantes alienígenos
anualmente em tanta gente
nesse mundo reportado
que, cheguei a conclusão
acontecerem de fato.
Pois, na realidade já estou até cansado
tanto de ler, como também documentários ver
pessoas de diferentes culturas
relatarem o que lhes aconteceu de verdade
quando tranquilamente estavam
em suas camas deitados dormindo
para, subitamente acordarem
com seres extraterrestres
que seus corpos totalmente examinaram
e, quando acordaram  desse encontro inesperado,
notaram que parte de seu corpo tinha marcas.
Descobrindo muito tempo depois
com a ajuda da tecnologia
hoje já bem avançada
que, a razão que possui essas marcas
é porque passaram por implantes alienígenos
neles e nelas meticulosamente implantados.
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A NOSSA ORIGEM VEM DAS ESTRELAS

Admito ser um curioso
e como tal nunca acredito de imediato

tanto aquilo que há muito tempo
veemente o sistema nos tem ensinado,

como também as tradições bobas
que por inúmeras gerações

geralmente de boca em boca
erroneamente nos têm contado.

Por isso realmente prefiro
fazer as minhas próprias investigações

pois, na realidade nunca entendi
tantas tolices que por tanto tempo li

em livros pelo sistema de educação aprovados
e por séculos erroneamente ensinado
como reais fatos, quando na realidade

não passam de meras propagandas
criadas por aqueles que até hoje

pensam terem sido os nossos colonizadores,
quando vários descobrimentos

realizados por respeitáveis arqueólogos
totalmente discordam de muitas coisas

que até hoje lemos e aprendemos
até mesmo em universidades,

deixando-me triste e até mesmo desapontado
com a raça humana

por causa de alimentar inverdades.
Daí, como narrei anteriormente,

decidi fazer as minhas próprias pesquisas
e, confesso sem surpresas encontrei
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tanto textos escritos em livros religiosos,
como também escutando entrevistas na rádio,
e até mesmo conversando com com nativos,

que a nossa origem vem das estrelas
pois, segundo a crença de todas as tribos,

seres extraterrestres ou, se assim preferirem... deuses,
procedentes das estrelas,

portanto, vindo das galáxias,
chegaram aqui mandados pelo Criador,

por alguns chamado de Rei,
para tudo criar, incluindo até mesmo nós.
Achei curioso esse fato por contradizer

o que a Bíblia, considerada um livro sagrado
narra logo no seu primeiro livro
intitulado Gênesis e chamado

o livro das criações, porque nele encontramos
uma versão sobre a nossa criação
realmente totalmente diferente

pois narra que fomos criados do pó da terra
contanto, não provenientes das estrelas
que pode naturalmente ser entendido

como vindo das galáxias.
Sei que essa contradição continuará,

como também a discórdia...
Mas, se os nativos que aqui já existiam
mesmo antes dos europeus chegarem

e aos poucos lhes conquistarem
conhecem essa realidade através de contatos

pessoais que há bastante tempo tiveram
em diversas partes, então,

acredito essa versão da história ser a realidade.
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A CORRELAÇÃO ENTRE OVNIS E VULCÕES

Recentemente foi espetacularmente filmado

e extraordinariamente documentado

nos Estados Unidos, país onde onde resido,

um grande número de OVNIS

sobrevoando um enorme vulcão

e, segundo os cientistas que lhes filmaram

ficou realmente comprovado

que existe uma correlação

entre os OVNIS e os vulcões

quanto à isso, esse filme deixou

absolutamente claro.

Ficando assim comprovado

que os OVNIS se abastecem

não apenas de plasma

mas, por verdadeiramente conhecerem

profundamente a ciência
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e, obviamente também serem

totalmente diferente da gente,

abastecem as suas naves

de energia sem poluentes

e muito mais poderosas

pois, devido às longas viagens

que frequentemente fazem

através até mesmo das galáxias,

naturalmente que precisam

dessas energias duráveis

porque, afinal de contas,

quem constantemente coloniza de verdade

em suas constantes viagens

obviamente que na realidade

dessa energia precisa

caso contrário, correriam o risco

de ficarem parados e perdidos

nesses cosmos fecundos e ariscos,

além de serem incrivelmente vastos.
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 ALIENÍGENAS

Desde criança que vi, porque recebi
visitações de seres para mim estranhos
por serem realmente diferentes
dos humanóides que diariamente
se multiplicam por serem fecundos.
E, embora para muitos pareça
uma estória de trancoso, tenho o absoluto gosto
de aqui livremente narrar o que sei porque vi
e, contanto aprendi sobre os alienígenas
que verdadeiramente estão por todo lugar.
Pois há muito que fazem
seres híbridos de verdade
quai, na realidade se parecem conosco
porque foram cientificamente criados
em laboratórios super avançados
para assim, realmente se parecerem
com o humano nessa sede
que têm em imitar, portanto copiar
pelo menos aparentemente
tudo aquilo que externamente
incrivelmente se parece com nós.
Faltando apenas um detalhe
que acredito realmente não dominarem
ou seja, o precioso espírito
que, evidentemente acredito
ser a razão dessa contínua obsessão
que têm pelo humano na realidade.
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QUANTUM: A ENERGIA QUE CAUSA
A CONTRAÇÃO E

A EXPANSÃO COSMOLÓGICA

No início do século vinte
cientistas europeus tentavam explicar

a razão da retração,
como também da expansão

que, segundo as suas observações
ocorriam constantemente nos cosmos,
apesar de totalmente não entenderem

por isso, criaram a teoria quântica
tentando explicar a conjuntura

do que realmente estava acontecendo
apesar de usarem instrumentos

que, quando realmente comparados
com a tecnologia de hoje
então, boquiaberto vemos

como de fato eram primitivos.
Por isso, obviamente admiro

esses grandes físicos e até mesmo doutores
pois, quando cautelosamente analiso

a época em que viveram
logicamente vejo como eram incríveis!
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E, embora a palavra Quantum
que inclusive vem do Latim,

ter sido usada em meados do século dezenove,
e por outros cientistas

experiências terem sido atribuídas,
foi exatamente esse gênio alemão

físico chamado Max Plunck
que desenvolveu melhor o conhecimento

no início do século vinte
sobre a energia quântica.

Agora, com a evolução do conhecimento
graças aos acelerados desenvolvimentos tecnológicos,

sabemos que o Quantum
é a energia que move

a matéria negra que não vemos,
causando assim a contração e a expansão dos cosmos,

aumentando assim a complexidade
desse conhecimento que somente agora

estamos começando lentamente a entender.
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 ISÓPOTOS RADIATIVOS

Recebemos realmente constantemente
imensas chuvas cosmológicas
e, se seguirmos nessa lógica

como também realidade
então, logo veremos

que o Carbono 14 é tremendo!
Porque verdadeiramente queimará

contanto com o próprio tempo
obviamente naturalmente destruirá

toda vida que aqui existe.
Portanto gente preparem-se!
Para essa incrível realidade

que aliás até mesmo encontramos
narrada sem enganos

na Bíblia que, apesar das contradições
reconheço  que até mesmo isso

no livro de Apocalipse traz.
Daí preferir viver uma existência sem conflitos

porque além dessa vida física ser
realmente temporária,

as evidências cada vez mais claras
nitidamente me mostram

que tudo terminará em plena brasa.
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 NOVAS REALIDADES

Estava construindo esse livro
quando surgiram novas realidades

na realidade à respeito
da nossa própria história

e, obviamente para não deixar
essa incrível matéria de fora

então, preferi um pouco retardar
esse trabalho que espero irá despertar

aqueles que, como eu, são curiosos e têm sede
de viver, literalmente falando, num mundo sem

mitos nem enganos, contanto no apogeu.
E sendo assim, peço que se preparem

em relaçãoà realidade
que aos poucos está sendo contada

em livros, filmes e até mesmo teatro
pois, realmente foi o único meio

que os principais governos, portanto países,
após secretamente se reunirem

encontraram para assim nos revelarem
o que já há muito tempo sabem

sobre não somente a nossa história,
mas também a história da criação

que aliás, incrivelmente narra
exatamente o contrário de tudo aquilo
que nos têm erroneamente ensinado.

Contanto, confesso que fiquei realmente
impressionado quando ouvi e vi o relato

no programa que diariamente assisto
qual, os cientistas e pesquisadores

que durante longo tempo trabalharam
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com filmes e documentos secretos
em diferentes laboratórios incluindo
até mesmo o Pentágono e a NASA,

ontem durante o programa, sem medo e
com toda confiança revelaram que não estamos

sós, portanto não somos os únicos seres
inteligentes criados habitando nesses

cosmos vastos.
E, logo após nos mostrarem

fotos realmente  inacreditáveis
do planeta Marte outrora habitado
por uma civilização super avançada
mas, que fôra brutalmente atacada
com precisamente duas bombas

formadas pelo elemento hidrogênio
que totalmente dizimou-lhes deixando apenas

a evidência na área bombardeada.
Provando que da mesma maneira que os humanos

causam conflitos com outros humanos,
nos cosmos também existem
seres que também persistem

em suas guerras perpétuas devido provavelmente
ao ódio assim como a ambição.

Acontece que, quando isso surgiu
foi aproximadamente há milhares de anos

portanto, podemos ver
como realmente são avançados
daí, precisarmos tomar cuidado
porque, exatamente como nós,

existem os ruins e os bons
nesse quadro verdadeiramente belo

mas totalmente complicado.
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 UM PARADIGMA COMPLEXO MAS REAL

Desde muito criança que vi

tanto em profundos sonhos

como em complicadas visões,

e até mesmo totalmente inesperadas aparições,

seres que por diversas vezes

claramente em minha língua revelaram

como também em minha mente me mostrar

que, nos universos que nos cercam

existem constantemente guerras

quais, sempre intitularam de perpétuas

entre seres extraterrestres

que estão rapidamente

nos cosmos se alastrando

e, portanto, velozmente chegando até nós.

E, francamente narrando,

confesso que venho sentindo

realmente há cada ano o ser humano
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ter a sua mente tomada

e completamente lavada

pois, observo que os seus sentidos

está longe de aqui formarem um paraíso

porque, realmente acredito

que a sua consciência há muito

que infelizmente já foi tomada

por energias malignas

e obviamente ingratas.

Criando assim um paradigma complexo mas real

qual, naturalmente que tem um objetivo

que inclina-se unicamente para o mal.

Essas revelações até hoje me seguem,

daí diariamente acompanhar

atentamente tanto as notícias

como aquilo que está em minha própria Bíblia,

para naturalmente não me confundir

nem tão pouco me assustar

com o que logo nesse planeta ocorrerá.
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 ÁPICE

Quando fascinado cautelosamente observo

tanto a beleza, como a grandeza

desses visíveis e invisíveis universos

que incrivelmente nos cercam

então, maravilhado concluo

por nitidamente entender

que todo ser que não vive no mundano

é porque atingiu o ápice de fato!

Daí, existir totalmente interligado

com seres que também habitam no outro lado

e, não apenas na consciência, é claro.

Portanto, todo ser que pensa assim

é porque vive por fim

uma existência bem diferente
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da grande maioria dos seres

que, infelizmente só pensam em prazeres,

talvez por isso são tão infelizes

por continuamente decidirem

somente abraçarem o momento,

quando a realidade nos revela

existirem cosmos cuja aquarela

modelo e impressionante inteligência

vai muito além da nossa medíocre sapiência.

Pois são seres completamente evoluídos

e, por serem assim, vivem enfim

conectados no ápice de seus sentidos,

viajando por galáxias que firmemente afirmo

serem repletas de vidas

totalmente inteligente por um fim.
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DIMENSÕES PARALELAS

Tudo existente nessa maravilhosa mas complexa vida
quando calmamente paramos
para profundamente meditar
então, logo chegaremos a conclusão
que nada existe sem as incríveis dimensões
que aliás, estão por todo lugar.
Seja nos magníficos universos
visíveis ou totalmente invisíveis
que constantemente nos cercam
ou, realmente em nossas preciosas mentes,
as dimensões verdadeiramente existem
para naturalmente interligar
essa vasta e completamente eclética
criação que está continuamente a mudar.
E assim, em incríveis ciclos quase sem um fim
as dimensões paralelas existem
e, nesse esquisito processo persistem
em criar para constantemente mudar
tudo que temporariamente por todo lugar
ilusoriamente existe, porque persiste
em incansavelmente sempre mudar
tanto em massa e forma,
como até mesmo na lógica
que, pelo menos aparentemente
temos de entender e analisar.
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 REFLEXÃO

Li recentemente um artigo
que sinceramente achei incrível!
Escrito por um famoso cientista
que por muito tempo trabalhou na NASA
qual, abertamente narrou
que o número de planetas existentes
espalhados por esses imensos universos
pode muito bem ser comparado
aos grãos de areia encontrados
em toda essa também gigante Terra.
Isso é mesmo impressionante,
além de ser obviamente fantástico!
Pois imaginem quantos seres
totalmente inteligentes de fato
habitam por esses cosmos super habitados?
E assim, embebido nessa reflexão
realmente pensativo fiquei...
Porque na realidade nunca acreditei
que somos os únicos seres inteligentes
devido os maus frequentes
que muitos fazem somente por querer.
Por isso, sempre duvidei do saber
por tantos realmente tão falado...
Quando tristemente e totalmente decepcionado
vejo em pleno século XXI
doenças, ignorância, fanatismo e insegurança
num planeta que julga
apesar das inúmeras amarguras
crescer e conhecer o saber.
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OVNIS E O PARANORMAL

Muitos consideram os OVNIS

como também aquilo

que desses encontros ocorrem

como apenas fenômenos

por não conseguirem satisfatoriamente explicar

o que costumeiramente por detrás

desses incríveis encontros

totalmente inesperados ocorrem,

por isso consequentemente afirmam

serem simplesmente fenômenos

quando a realidade claramente trata

de impressionantes abduções

que aliás, deixaram de serem raras.

Portanto, obviamente toda essa bobagem

que infelizmente há muito tempo falam

como nas mídias abertamente narram,
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para mim é uma grosseira farsa

muito mal pensada e elaborada

por aqueles que tristemente pretendem

que se viva na ignorância e mais nada.

Porque os OVNIS e o paranormal

quando cautelosamente analisamos

sem o instinto de fazer o mal

ou, em outras palavras,

sem espalharmos mentiras

então, naturalmente logo veremos,

principalmente aqueles que, como eu,

tiveram esses encontros

e, contanto, definitivamente constataram

não se tratarem de meros fenômenos

mas sim, de preciosos encontros

que, ou em nossos corpos ou na mente

para sempre realmente ficaram registrados.
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ENERGIA: A FONTE DE TODA COMUNICAÇÃO

Desde criança que passei
por diferentes formas de comunicação

que surgiam quando bem queriam
me deixando às vezes confuso
em relação a criação ensinada

através da denominação religiosa
que naquela época semanalmente frequentava.

Acontece que, conforme o tempo
seguindo o seu natural ritmo passava

e os encontros paralelamente aumentavam
sendo realmente realizados

incrivelmente em diversas formas
então, foi exatamente nessa época

que comecei gradualmente questionar
as diferentes doutrinas que a religião cristã

através de suas inúmeras denominações
que veemente ao mundo pregam

apesar das suas incríveis contradições
que, infelizmente nunca atestam.
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Porque naquela altura
conforme as visitações e aparições

gradualmente aumentavam
na realidade não entendia

pois, para mim se pareciam
com diferentes formas de energia
que repentinamente em meu quarto

se materializavam mas logo se desmanchavam
ou seja, desapareciam de fato.

Muitos anos depois,
graças às pesquisas e inúmeros relatos

ouvidos e vistos em diferentes programas
finalmente entendi com segurança

que isso não ocorreu apenas comigo,
como também realmente entendi

que essas energias verdadeiramente são
a fonte de toda comunicação

existente nesses universos paralelos
que geralmente não vemos

mas, que existem em perfeita interligação.
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O VISÍVEL E O INVISÍVEL
EXISTEM INTERLIGADOS

Desde criança que realmente via
seres que repentinamente
surgiam e desapareciam
diante dos meus míopes olhos
e, lembro-me que por muito tempo
deitado em minha cama ficava
analisando por vários ângulos
aquelas visitações inesperadas
que verdadeiramente acontecia
sem que tivesse uma explicação
para até mesmo as comunicações
feitas totalmente telepáticas.
Quando cresci e me tornei adulto
cheguei a conclusão que aquelas visões
contrário ao que muitos erroneamente
como sempre me falavam
verdadeiramente é um fato
que constantemente ocorrem
nesse mundo que há muito isso ocorre
mas que infelizmente os governos abafam.
Portanto,  felizmente aprendi
devido à esses breves contatos
que o visível e o invisível existem
totalmente interligados
porque esses seres têm estruturas que às vezes
atravessam como se fossem espíritos
portas, janelas e paredes
contanto, o que é completamente sólido,
incluindo até mesmo o abstrato.
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 REGRESSÃO HIPNÓTICA

A primeira vez que participei de uma sessão
envolvendo regressão hipnótica

e, portanto passei por um sono hipnótico
foi exatamente em São Gonçalo

no escritório de um magnífico pesquisador
além de ser professor, psicanalista, psicólogo,

parapsicólogo, padre e escritor.
E assim, naquele alegre final

de uma maravilhosa tarde
cheguei acompanhado por um amigo

naquela pequena paróquia
para então, aproximadamente às cinco horas

daquela primavera maravilhosa
ele calmamente e eloquentemente

começar a me hipnotizar
e assim, a sessão de regressão se iniciar.

Recordo-me que quando acordei
daquele breve sono hipnótico

duas horas do tempo tinham se passado
apesar de não lembrar absolutamente nada.
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Foi exatamente ali que ele calmamente tirou
de uma de suas gavetas um pequeno gravador

qual, enormemente me impressionou
pois, no cassete gravado escutava

realmente a minha fala
que inconsciente respondia

as diretas perguntas que me dava.
Ficando assim naquele presente momento

devido a evidência sabendo
que a reencarnação realmente existe

e, que o gênero que nessa existência recebemos
seja masculino ou feminino

na realidade não importa
porque, o que realmente descobri

com essa incrível experiência
é que a vida é realmente contínua
mas, impressionante interligada

e, que tudo existe em ciclos
que, apesar de serem esquisitos

vejo que contém amor e muita graça.
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OS ATALAIAS

Tanto no nível físico como no espiritual
existem seres que aos outros  avisam
quando sentem a presença de algum mal
ou seja, de um predador
que possa realmente lhes matar.
No campo espiritual temos os anjos
que, sendo do bem nos protegem
e, maravilhado também vejo
que até os pássaros têm
um atalaia que do grupo se separa
para, então, distanciado no campo
atentamente ficar olhando
enquanto o bando de pássaros comem
a grama verde de costume
perante o olhar dos sempre atentos atalaias.
Porque sabem que em sua volta
está constantemente o perigo,
por isso são vigilantes
pois sabem que os ataques são constantes
vindo dos terríveis inimigos.
Atalaias que assim nos protegem
do mal que realmente só acontece
porque tudo na vida existe em ciclos.
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A GRANDE COLHEITA

Fiquei francamente abismado por saber
que os principais governos do mundo

há bastante tempo que tinham
documentos secretos sobre

tudo aquilo que lhes tinham ocorrido
no vasto campo da ufologia

totalmente escondido em inúmeros arquivos
que, incrivelmente somente agora

após sessenta anos terem se passado
é que gradualmente estão ao público revelando

o que há muito tempo vem acontecendo
ou seja, que esse magnífico planeta

vem sendo realmente visitado
por verdadeiramente diferentes

e de fato super inteligentes
seres sinceramente muito mais avançados

que chamamos de extraterrestres
por serem intergalácticos,
portanto interplanetários,

que nos visitam quando querem
e, segundo as informações recebidas

por humanos que viram
independente do país onde habitam
luzes, extraterrestres ou OVNIS
de diferentes formas e cores,

como também sons ou até mesmo vibrações,
assim como desenhos nas lavouras

incluindo até mesmo visões,
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sonhos e visitações
que naturalmente ocorrem

geralmente quando estão dormindo,
os mais importantes governos

desse mundo secretamente concluíram
que tudo isso que há anos vem acontecendo

faz parte de um impressionante plano
qual, chamam de a grande colheita
que esses seres obviamente vêm
há muito preparando o terreno

para, quando chegar o exato momento
realmente levarem daqui tudo!
Isso inicialmente parece ser

uma teoria com tendência conspiratória
mas, se cautelosamente lermos

como também ouvirmos
o que já muitos humanos viram
então, chegaremos a conclusão

que os diferentes sistemas desse mundo
na realidade esses dados

por tanto tempo nos esconderam
porque obviamente têm medo

de naturalmente perderem essa batalha
ficando contanto sem nada

e, continuando a viverem nesse cosmo
recomeçando exatamente como outrora

ou seja, na total ignorância,
principalmente a religiosa,

e sendo assim em pleno escuro.
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MANIPULAÇÃO GENÉTICA

Fiquei realmente impressionado

ao saber desse incrível fato

a respeito de extraterrestres

que raptam e até mesmo matam

tanto animais como seres

humanos que muitas vezes

simplesmente desaparecem

sem nunca serem encontrados.

Outrora a polícia pensava muitas vezes

que eles tinham sido sequestrados

ou por estarem metidos com gangs,

ou porque tinham muito dinheiro

e por isso eram nesse processo abusados.

Acontece, que segundo documentos

até pouco tempo terem sido considerados

como secretos mas que agora

foram finalmente ao público mostrados,



81

ficou-se sabendo que secretamente

alguns governos há muito que já sabiam

sobre a imensa manipulação genética

que realmente por várias décadas

silenciosamente vinha ocorrendo

por alguns tipos de seres extraterrestres

que vêm aqui frequentemente

por causa de um grande programa

envolvendo seres híbridos

criados em sofisticados laboratórios

para assim, porque há já bastante tempo

que nesse planeta camufladamente vivem

então, cada vez mais se parecerem

com o humano que por muitas vezes

passa por eles nas ruas sem perceberem

que são seres realmente híbridos.
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 VIAJANTES DO TEMPO

Esse é um tema realmente super complexo

qual, para uns faz total nexo

por terem recebido desde criança

essas complexas e estranhas visitações.

E, embora para alguns pareça ser

tema de ficção para quem gosta ler,

para mim, confesso realmente ser

um fato real e até mesmo normal

pois, visitantes do tempo

quanto à mim fazem pleno sentido

porque desde criança os tenho visto

aparecendo e desaparecendo

repentinamente em meu recinto

sem precisamente uma explicação pudesse ter.

Mas, a razão pelo qual automaticamente

essas breves visitações podia entender

que esses seres realmente
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naquele presente período de tempo

naturalmente não podiam ser,

é por causa da maneira que estavam vestidos

pois, aparentavam serem muitas vezes

provenientes de séculos longínquos!

Porque nem mesmo os meus avós

em fotos antigas que vi

francamente se vestiam daquele jeito

onde o marrom, o cinza e o preto

pareciam claramente ser a cor preferida

juntamente com o chapéu que cobria

cabeleiras realmente bonitas.

Portanto, viajantes do tempo existem!

Contanto nunca pensem que é ficção...

Pois os vi com os meus próprios olhos

e, por isso, não acredito serem espíritos

porque até telepaticamente sempre

apesar de brevemente, comigo conversaram.
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 TELESCÓPIO ESPACIAL JAMES WEBB

Já fôra dito e abertamente falado
que todo país que pretende ser líder

nesse mundo cada vez mais complicado
tem realmente de investir

na educação, saúde e tecnologia
para então não viver de agonias

exatamente como até hoje vivem
a grande maioria desse mundão.

Para assim, o seu povo possa usufruir
uma vida saudável em cada habitação
podendo descansadamente sonhar

aumentando assim a sua visão.
E foi nesse processo que nasceu

graças ao sistema e os diversos cientistas
que nesses países nasceram

ou, devido as imensas oportunidades
neles trabalham de verdade,

que finalmente essa idéia surgiu
de unidos criarem um telescópio
que realmente pudesse desvendar
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mistérios até hoje debatidos
mas sem uma exata conclusão
que definitivamente resolvesse

às inúmeras questões dessa criação
num cosmos verdadeiramente peculiar.

E assim incrivelmente surgiu
graças a agência espacial canadense,

à europeia juntamente com a americana ( NASA ),
a construção desse poderoso telescópio
qual, investigará a origem das estrelas

como também das galáxias,
e nesse processo de tecnologia vasta

se tudo naturalmente der certo
ficaremos então finalmente sabendo

todo o seu confuso processo
qual, aumentará significamente o conhecimento

ajudando-nos imensamente no entendimento
de um mundo que cada vez mais se divide
porque infelizmente ainda muitos países
preferem viver na corrupção e ignorância

contanto, longe da segurança,
que para mim não faz nenhum nexo.
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MUTILAÇÃO ANIMAL

Fiquei realmente chocado
para não dizer impressionado

com os literalmente diários acontecimentos
que na realidade já vêm ocorrendo

infelizmente há bastante tempo
em todo o mundo com os animais.

E, segundo o documentário
extraordinariamente filmado e apresentado,

essa mutilação animal acontece
não por causa de sacrifícios originados

por cultos satânicos ou sagrados
mas sim, por extraterrestres que assim

até aqui vêm para simplesmente adquiirir
partes genéticas que precisam

devido as constantes experiências genéticas
como também as perpétuas guerras

que lhes causam tanto mal...
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Pois, segundo o criador desse
realmente impressionante documentário,

os extraterrestres estão mutilando
tanto humanos como os animais
por precisarem de suas partes
para a sua própria existência

tão grande tem sido as consequências
dessas terríveis guerras de verdade.
Terminando com o filme afirmando

que cada história no documentário apresentado
foram filmados nos locais onde os humanos

juntamente com os animais
foram horrivelmente mutilados

contanto, afirmando serem verídicos fatos
que na realidade temos de nos conscientizar

que à qualquer momento esses seres
devido a necessidade que têm pela falta de partes
podem em qualquer lugar essa mutilação causar

porque possuem a tecnologia de mutilar
sem que uma gota de sangue
no corpo ou no chão ficar.
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AS GALÁXIAS COMEM UMAS AS OUTRAS

Ontem vi um magnífico documentário

que confesso muito me impressionou

pois, realmente fiquei sabendo

sobre um fato super curioso

qual, realmente desconhecia

que as galáxias são canibais

porque comem umas as outras

revelando-nos que até nos cosmos

a reciclagem verdadeiramente existe,

levando-me a crer que tudo persiste

apesar das aparências numa existência

de múltiplas reciclagens

contanto, diversas criações.

Portanto fiquei impressionado

como também maravilhado

por definitivamente saber

graças a esse incrível documentário

que as galáxias comem umas as outras

demonstrando-nos que têm

um apetite realmente fenomenal.



89

 EVOLUÇÃO

Acompanho com bastante atenção
toda invenção incrivelmente criada

que tanto vem beneficiando
realmente em várias áreas

desse cada vez mais populoso mundão.
Pois, sinceramente gosto de analisar

toda essa evolução criada
para então com calma comparar

com aquelas que já sabemos
outros seres possuírem

quais, achamos ser simplesmente tremendo!
Porque, quando paro para boquiaberto ver
coisas que naturalmente me apresentam

logo vejo, porque entendo, que qualquer leigo
pensaria ser puramente mágica

tão grande é o seu conhecimento.
Por isso estou animado por saber

do nosso real crescimento
pois, quando paro e analiso

vejo que num tempo nem muito distante
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vivíamos em grutas e cavernas
e éramos verdadeiramente nômades,

porque não tínhamos uma habitação fixa
que pudéssemos chamar de minha guarida.

Daí, quando cautelosamente comparo
o homem desse não tão distante passado

com o humanóide moderno atual,
vejo que em breve tempo surgiu

uma incrível e fantástica evolução
realmente em todos os sentidos

pois, até mesmo a mulher de hoje
visivelmente não é igual

porque agora, além dela ser genitora
é também profundamente conhecedora

da ciência que, quando estudada com paciência
exatamente como esses seres vivem

viveremos também, portanto,
bem mais perto da eterna Glória.
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 MÁQUINA DO TEMPO

Muitos incrivelmente pensam
que não existe uma máquina do tempo

talvez portões invisíveis
que realmente nos transportem

para lugares não somente incríveis
mas, onde francamente o tempo não existe

e, por isso, quando são transportados
no lugar para onde são levados

o que chamamos de tempo de fato
na realidade não existe

daí quando retornam e, porque aqui
o tempo não é constante, portanto existe,
quando para cá retornam veem que o povo

agora estão vivendo no futuro
porque o tempo quando esse planeta deixaram
realmente era outro, pois ficou no passado,

apesar de todos que esse fato nunca lhes ocorreu
estarem existindo no presente
porque aqui viveram sempre

pois nunca na máquina do tempo entraram.
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Esse assunto recentemente fôra discutido
entre cientistas prestigiados porque receberam

testemunhas de gente que afirmaram
terem conhecido alguém

que isso lhes aconteceu de fato.
E, pensativo por muito tempo fiquei...

Refletindo se isso é possível
pois, talvez seja a resposta
para a mortalidade inglória

que nesse plano realmente acontece
sem que possamos portanto conhecer

a imortalidade que sinceramente
revolucionária sem agonias a nossa história.
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OS UNIVERSOS SÃO MÚLTIPLOS E PARALELOS

Nesse passado final de semana
fiquei realmente fascinado
ao ler um interessante e grande artigo
na revista de Ciência, qual, afirmo
incrivelmente relatar vários estudos
que, segundo os cientistas envolvidos
definitivamente concluíram
que os universos são múltiplos e paralelos.
E nessa intrigante complexidade
verdadeiramente me deleito
pois na realidade sempre achei
devido experiências que vivi
que tudo que realmente existe
tanto no reino espiritual como no físico,
existe totalmente interligado
por isso, francamente não fiquei surpreso.
E até mesmo os espíritos
quando temporariamente dentro de um corpo
aqui realmente viveram
quando nos visitam alguns nos explicam
exatamente isto mesmo, ou seja,
 que nas dimensões onde agora habitam
os universos são múltiplos
e existem verdadeiramente paralelos,
contanto não vejo contradições
quanto à esse descobrimento, atesto.
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 GALÁXIA NEGRA

Acabei de ler um incrível artigo
numa revista de ciência e astronomia

que francamente me deixou
realmente super animado

em relação desses universos
esquisitos, complexos mas fantásticos!

E, segundo esse magnífico artigo
foi recentemente encontrado
mesmo ao lado da Via Láctea
outra também enorme galáxia

acontece, que o conteúdo nela existente
é composto quase totalmente

de matéria negra e pouquíssimas estrelas
daí ter sido batizada como galáxia negra.

De acordo com o cientista
que esse belo artigo escreveu,

essa descoberta realmente surpreendeu
toda a comunidade científica,

porque na realidade não esperavam
encontrar uma galáxia negra de fato.
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Agora, sabendo que elas existem
esse mesmo cientista e escritor falou
que isso irá totalmente revolucionar

até mesmo a física
pois, para logicamente entenderem

a razão pelo qual essa galáxia
contém quase na sua totalidade
matéria negra e não estrelas,

é porque, segundo eles, terá de existir
uma partícula que ainda desconhecemos

que contribui na expansão
mas não no desenvolvimento das estrelas

exatamente como as outras galáxias
que naturalmente já conhecemos.

Portanto, pelo menos até o momento
todos estão realmente impressionados

com esse fato que sinceramente não esperavam
mas, que foi descoberto graças ao desenvolvimento

e lançamento de um novo telescópio
que usa as radiações infravermelhas

quando tira as suas fotografias aéreas
dessa incrível e escura matéria
que existe em todo o cosmo
envolvendo-o em seu todo.
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UM VERDADEIRO LABORATÓRIO

Quando paro e cautelosamente analiso
esses universos fecundos e tão lindos
vejo que realmente são
um extraordinário laboratório
pois, as experiências que constantemente
acontecem nesses magníficos cosmos
vai além da minha medíocre mente
como também os meus sempre míopes olhos.
Porque somente as visitações que
continuamente acontecem aqui,
francamente não está no gibi,
daí ser um verdadeiro laboratório.
Porque todos os dias alguém ver
OVNIS realmente de toda maneira
em alta velocidade chegando
contanto, discretamente nos visitando
e daqui da mesma maneira levando
até mesmo seres humanos
raptados ou simplesmente em partes
para usarem naquilo que precisam
de acordo com as suas necessidades.
Pois estou absolutamente convencido
que esse cosmos é um gigante laboratório
devido ao imenso conhecimento
que os extraterrestres como sempre
naturalmente em toda área
de uma ciência moderna e super exata dominam.
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SUPERNOVA

É mesmo fascinante compararmos

a partida de seres aqui viventes

em relação com as estrelas

e, apesar de termos em nós mesmos

muitas coisas em comum

devido os elementos existentes na gente

serem também encontrados

nas estrelas de fato,

se daqui temos uma passagem natural

contanto, sem influências de algum mal

ocasionado externamente, então verifico

existir um imenso contraste

quando naturalmente partimos

dessa vida de verdade, e assim,

pelo menos no campo físico,

deixamos pacificamente de existir,

acontece que com as estrelas

essa transformação não ocorre assim!
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Porque quando elas chegam no final

em vez de, como nós, estarem realmente fracas,

exatamente o contrário se sucede

e uma incrível explosão acontece

originando assim a supernova

qual, por algumas semanas iluminará

como também temporariamente aquecerá

a região onde esse fenômeno magnífico

nos revela o mistério e poder

existente nesse cosmos cujo saber

me fascina pelos seus exímios ciclos

que assim coloridamente renovam

causando brilho e vida, é lógico,

dentre a massa que tanto insiste

verdadeiramente tudo escurecer.
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ASSOCIAÇÃO INTERGALÁCTICA

Alguns ainda pensam isso ser pura ficção
mas, segundo alguns especialistas

nessa área realmente vasta
hoje veemente afirmam

que essa Associação Intergaláctica
não é uma mera e ridícula estória

pois classificam como real e gloriosa
devido o seu imenso poderio

e vasto conhecimento
sobre o cosmos que afirmam

esses seres profundamente conhecerem
por isso, apesar de virem de lugares longínquos

na realidade nunca se perdem
e, segundo alguns documentos
outrora secretos mas que agora

estão totalmente a disposição para lermos,
os países mais importantes desse mundo

há bastante tempo que assinaram
realmente secretamente pactos

para não serem atacados
como aconteceu com o planeta Marte
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que agora está morto de verdade
porque foi brutalmente atacado.

Por isso, ao saberem disso assinaram
um pacto que criou essa Associação Intergaláctica

que na realidade, agora, precisamos saber
que tipo de seres e de onde são provenientes

como também o que foi concordado
sobre essa totalmente secreta Associação,

porque apesar dos documentos
terem sido parcialmente mostrado

pois a grande maioria de suas páginas
estão cobertas por uma tinta preta

que assim, infelizmente nos impedem de ler
realmente a sua origem

juntamente com os detalhes
que esse seleto grupo de países determinou

sem que até agora saibamos de fato
o que verdadeiramente se assinou

quando formaram esse pacto
que, francamente narrando,

até hoje suspeito ter sido em nosso favor.
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 EXTRATERRESTRES NÃO SÃO DEUSES
MAS SERES DIMENSIONAIS

Após ler alguns documentos outrora secretos
como também atentamente escutar

vários documentários verídicos
por humanos que no passado participaram

em experiências criadas pelo próprio governo
qual, realmente confirmaram

que essa tecnologia verdadeiramente existe
e vem sendo há muito tempo usada
por diferentes seres extraterrestres

que, constantemente utilizam esse planeta
como um imenso laboratório

para assim, daqui levarem
tudo que precisam na realidade
pois, diariamente têm de suprir

o que constantemente necessitam,
primeiramente devido

às perpétuas guerras que se envolveram,
cosmos cujo qualquer primário erro

pois, por terem uma tecnologia
incrivelmente avançada

podem naturalmente ditarem o seu destino
mas, também porque precisam

se curarem de doenças
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ou, provavelmente o ambiente
devido às guerras frequentes

disputadas entre grupos inimigos
precisam de seres aqui viventes
para então através da genética

com o domínio da ciência, nexo e estética
criarem seres híbridos para assim ajudarem
seus planetas juntamente com as origens.

Portanto, fiquei feliz por saber
que esses seres antigamente considerados deuses

na realidade são extraterrestres
que continuamente lutam e criam

mas, que por causa do conhecimento
e grande tecnologia que incrivelmente dominam

foram outrora considerados como deuses
pelos seres que ainda habitavam

em grutas e cavernas por desconhecerem
a tecnologia que eles apresentavam
daí, serem considerados mágicos

às vezes anjos, outras deuses
ou, em outros casos terríveis aparições

por naturalmente andarem em dimensões
simplesmente porque possuem outro gênero

em suas complexas composições,
por isso atravessam dimensões sem lamentos.
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O BEM E O MAL

Sempre fui um ser super curioso
procurando sempre por todos os lados

entender certas coisas
que a grande maioria das pessoas

simplesmente não nota,
discorda ou naturalmente não crer.
Acontece que a minha curiosidade
claramente me levou a pesquisar
realidades que comigo ocorriam

mas, que infelizmente não conseguia provar.
Como por exemplo comunicações inesperadas

feitas totalmente telepáticas
por seres que naquele momento

realmente não via
embora intimamente saber
que o bem e o mal existia

e não somente aqui.
Mas o tempo logo passa...

E, conforme o conhecimento também avança
aprendemos logicamente novos fatos

que rapidamente passam à serem ensinados
misturados aos mitos de outrora.
Mas, como estudei e também li
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vários textos tidos como sagrados
por estarem, da mesma maneira que a Bíblia,

cautelosamente catalogados
apesar de serem de outras religiões,

logo claramente entendi
que o bem e o mal existem

além desse minúsculo parâmetro
que erroneamente  colocamos

uma enorme cerca e assim
tristemente pensamos que nos exilamos

das realidades que nos cercam sem fingir.
Porque lendo e incansavelmente pesquisando

descobri que tanto a própria Bíblia
como também outros livros sagrados

claramente falam que não estamos sós,
nem muito menos somos a única criação

inteligente criada e precisamente comandado
por esse complexo mas magnífico Ser.
E, por ter sido uma criação mandada
portanto, administrada à distância,
essa gigante experiência não saiu
como o Mestre tinha entendido

daí, o bem e o mal por todos os universos existir
pois a perfeição entendida pelo Criador

os seres, extraterrestres ou deuses
deixaram de fora com todo primor.
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 31 LUAS EM SATURNO

Estou totalmente fascinado

com a recente publicação sobre o fato

que em Saturno existem

31 luas que, apesar de serem cobertas

com camadas de gelo espesso

possui pelo menos uma

que tem um profundo lago ou oceano

realmente profundo mas cujo solo

apresenta temperaturas quentíssimas!

Por isso até hoje os cientistas

não entendem como isso é possível

daí, chamarem de fenômeno.

Quanto à mim, vejo claramente

diversos tipos de vida existirem

por esses universos que me dizem
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serem verdadeiramente habitados

por seres super inteligentes

que, quando ignoramos a tecnologia

que há muito tempo que dominam

francamente, quando cautelosamente analiso

pelo triste ângulo do leigo

então, logo vejo o motivo

de outrora esses seres terem sido

comparados e literalmente chamados de deuses

por causa da tecnologia que demonstraram

perante os seus próprios olhos

que, por não terem o conhecimento

muitos acharam serem mágicos,

portanto terem incríveis poderes,

quando por outro lado foram criados

pelo mesmo Deus que constantemente cria

naturalmente tudo de fato

e, sem nenhuma agonia.
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 EU SEI O QUE VI

Há bastante tempo que infelizmente
muitos têm sido criticados

e até mesmo injustamente acusados
de coisas que nem disseram
nem obviamente fizeram,

graças aos governos que insistem
em tristemente mantê-los calados

pois não querem perder os seus empregos.
Acontece que não tenho medo
e, por ser um eterno curioso

realmente constantemente pesquiso
sem falar nas visitações e comunicações

que surgem quando nem espero
portanto, eu sei o que vi

como também o que me é dito
telepaticamente e exclusivamente

aqueles que francamente são abertos
às magníficas realidades

desses maravilhosos universos
quais, habitam exóticas e complexas existências
mas, que urgentemente todos precisam conhecer,
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porque os ensinamentos que recebemos
e, consequentemente,

o caminho que muitos tomaram
se calmamente e objetivamente

analisarem os quadros incrivelmente formados
então, logo verão não ser o correto.
Por isso, abertamente a todos atesto
que eu sei o que vi, como também

tudo aquilo que nitidamente escutei
assim como perfeitamente entendi,
porque na realidade já estou cansado

de ver obviamente horrorizado
como realmente os governos tratam
as pessoas que não mais suportam

as informações completamente erradas
juntamente com os desaparecimentos e maus tratos

só porque se interligaram
e sendo assim viram

devido os inesperados contatos
que na realidade não estamos de fato

sós nesses universos totalmente complexos
mas, que é a fonte de tudo que é exato.
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 CRIAÇÃO VASTA, INTELIGENTE E COMPLEXA

Quando tento minuciosamente descrever
a criação vasta, inteligente e complexa
existente nesses cosmos cuja beleza

e, realmente vibrante aquarela,
acredito que muitos logo pensarão
que estou narrando simples mitos
porque o que durante o percurso

de suas árduas e longas vidas
foram ensinados foram puras mentiras
daí, muitos não acreditarem de fato!

Mas os encontros e as visões que tive
claramente me mostraram

uma criação vasta, inteligente e complexa
que habitam em universos paralelos

apesar de serem incrivelmente distintos,
verdadeiramente por todo lado.

E, além desse fato são totalmente diferentes
apesar de serem super inteligentes,

alguns desses seres aqui outrora viveram
por um ainda indeterminado período de tempo

e, por serem diferentes, tanto em estatura
como também em raça e localização geográfica

pois são oriundos de diferentes galáxias,
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por isso, o que aqui construíram,
seja na forma de construção piramidal

ou no campo das Artes, como as belíssimas pinturas
feitas em diversas cavernas

que claramente nos mostram
discos voadores, submarinos e até mesmo

portáteis e pequenos computadores,
sem falar nos desenhos de seres

complexos que muitas vezes
foram confundidos por animais mitológicos,

quando na realidade o que pintaram
foram os seus próprios retratos

que, infelizmente terminaram transformados
pela elite que tristemente preferiu ensinar

exatamente o oposto daquilo
que os nossos ancestrais extraterrestres

com exímio nos deixaram, para que assim,
saibamos sem nenhum engano da nossa origem.

Mas nem tudo está perdido,
porque francamente sinto

que os governos estão se abrindo
e, portanto, lentamente revelando
tudo que há muito tempo já sabem
pois, com os acidentes e capturas

agora também dominam
essa tecnologia que outrora

era vista como absurda!
E até mesmo o povo está recebendo

constantemente contatos
tanto pessoalmente, como em grupos
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por isso estão deixando as igrejas
realmente a passos largos...

Pois sabem que os extraterrestres
naturalmente que não estão contentes,

daí em vários países nas lavouras deixarem
desenhos que na verdade são mensagens

porque estão horrorizados com os errados ensinos
que constantemente recebemos

assim como, com os de fato errôneos
caminhos que muitos tomaram
por isso, vivermos nesse quadro

pelos sistemas propositadamente criados
daí, agora quererem de fininho sair
porque estão nos bastidores vendo

o circo rapidamente pegar fogo
devido os enganos e os venenos

que souberam plantar com muito gosto.
Quando a realidade claramente nos mostra
uma criação vasta, inteligente e complexa

coexistindo em cosmos distintos
cheios de poder, magia e beleza

porque a sua natureza
é exatamente o contrário

do que aqui infelizmente ensinam.
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                                 COSMOS

Adoro todas as noites te olhar
e, pacientemente te contemplar
oh! Cosmos precioso...
De onde vim e para onde vou retornar
porque sei, que é o meu lugar.

Oh! Cosmos repletos de inteligentes
e, realmente diferentes tipos de vida,
que se visitam frequentemente
como também lutam sempre
pois não querem serem dominados

E, portanto totalmente escravizados
como infelizmente nos tornamos
devido a ganância e o engano
que erroneamente deixamos
seres inferiores nos sufocarem de fato!

Por isso todas as noites
te observo longamente...
Pois sei que tens boas e ruins sementes
daí, sempre optar pelos que têm áureas azuis
por saber serem de Luz e com eles
quando partir desse inferno querer estar.
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 SERES HOSTIS

Segundo verídicos documentários
magnificamente realizados

com pessoas que foram abduzidas
por extraterrestres hostis de fato,
ficou absolutamente comprovado
que alguns seres extraterrestres
matam, pesquisam e sequestram

aumentando assim a complexidade
desses seres que habitam

universos paralelos e longínquos
cuja riqueza, diversidade, grandeza e beleza

realmente existem e deixaram
cientistas de todo o mundo

verdadeiramente impressionados.
Porque de acordo com os fatos

cautelosamente catalogados
existem seres hostis

que há muito que nos visitam
realizando todo tipo de experiências

para as suas clonagens, é claro.
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Criando assim nesse processo
seres híbridos realmente parecidos

com o humano que, sem nenhum engano
também há muito que aqui coexistem
sem que realmente serem notados.
E assim, nesse processo macabro
todo tipo de mutilações são feitas

por esses seres hostis
cuja tecnologia e natureza

revela-nos com toda certeza
a complexidade existente

nessas existências que habitam
esses universos múltiplos
e incrivelmente vastos.



115

 ETNOGRAFIA COMPLEXA

De acordo com profundas pesquisas feitas

inclusive até mesmo por mim,

está completamente provado

que os extraterrestres não somente existem

mas, quando minuciosamente estudados

vemos que além de possuírem

uma etnografia complexa

vivem realmente espalhados

nesses universos paralelos

e verdadeiramente fantásticos!

Por isso estou fascinado

com as descobertas que li

como também com os documentários

que atentamente assisti

à respeito desses incríveis seres

cujas tecnologias, abduções e visitações

deixam-me longamente a pensar

francamente abismado.
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CONTATOS

Vendo diversos documentários

sobre as diferentes formas

que os extraterrestres vêm usando

e, contanto criando contatos

de uma maneira espantosa

devido a super avançada tecnologia

que realmente usam a qualquer hora.

Contatos que devemos de fato

seriamente aceitar e rapidamente entender

pois, acredito que estão aflitos

por horrorizados verem aos poucos destruírmos

tudo isso que há mando de Deus criaram

para que possamos nesse El Dourado

na realidade nada faltarmos

para assim, unidos nessa criação sem fim,

usufruírmos a sapiência

que vem da consciência

que o amor e a ciência criam e fim.
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RELATO

Desde criança que fui ensinado
devido à doutrina da Igreja, é claro,

que tudo que nós vemos
e portanto temos aqui

foi criado por Deus e fim de papo.
Acontece que recentemente

um cientista que trabalhou na NASA
como também no Pentágono

em sua cama e antes de naturalmente
daqui, como toda gente, se passar,

mandou a sua família chamar
um jornalista dele amigo

qual, além de outras preciosas informações
lhe transmitiu esse relato

que agora, aqui vos transmito.
Na realidade foram vários segredos
que o próprio governo americano
desde a segunda guerra mundial

realmente ficou sabendo
através de secretos documentos,

como também pelos inúmeros cientistas
que trabalhavam para Hitler

durante o tempo do nazismo.
E, dentre tudo aquilo que antes de morrer

em sua cama ao jornalista revelou
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confesso,que, o que mais me surpreendeu
foi agora saber que as montanhas

não foram criadas por Deus, mas sim,
por gigantes que há muito tempo

nesse planeta viveram e morreram
contanto, se escavarmos cada montanha
como secretamente já por algum tempo
alguns importantes governos têm feito,
encontraremos esqueletos de gigantes

louros e, segundo os testes confirmaram
que todos até hoje encontrados
tinham realmente olhos azuis.

Esse relato verdadeiramente me surpreendeu
porque jamais pensara que as montanhas

são na realidade cemitérios, e sendo assim,
de acordo com a dogma da Igreja

então, além de serem museus são santas.
Pois, quanto ao fato de existirem bases

construídas por extraterrestres de verdade
em subterrâneos como também no fundo dos mares

para mim, isso não foi nenhuma novidade
porque lhes vi quando criança

virem em toda velocidade
num disco voador de cor cinza

e, repentinamente pararem
mergulhando no alto-mar

sem causar nenhum barulho
ao oceano velozmente penetrar

naquela ensolarada manhã
na bela ilha de Itamaracá.
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 PINGOS CÓSMICOS

Refletindo na realidade o que somos

então, claramente vejo sermos

incríveis pingos cósmicos

contidos numa criação que acho

além de supercomplexa,

vasta, bela e eclética,

portanto, realmente singular.

Porque, quando minuciosamente analiso

naturalmente tudo isso

que nos rodeia sem vacilar

paro e por um certo tempo medito

no saber que por detrás disso tudo estar.

Para assim, sem complexos concluir

que verdadeiramente somos

pingos cósmicos perante

universos sábios e constantes

além de totalmente interligados

exibindo um holográfico quadro

de beleza exuberante

além de ser totalmente mágico

e, obviamente vibrante.
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