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Narrações relacionadas

aos contínuos e eternos gênesis.
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Os gênesis são múltiplos,

interligados, quânticos

e contínuos,

por isso se parecerem

mágicos,

portanto uma grande ilusão.

- o autor -
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Sobre o Autor

Primeiramente agradeço a Deus por mais uma cria-
ção literária, qual, ofereço aos leitores dessa belíssima
língua romântica, tropical e jovial.

Silvio Parise nasceu no bairro do Catete, cidade do Rio
de Janeiro, no dia 30 de junho de 1957. Quando tinha alguns
meses de idade foi levado por sua mãe para ir viver em Reci-
fe, cidade onde residiu toda a sua juventude. Cedo em sua
vida literalmente viu que a poesia corria em suas veias, pois,
com a idade de treze anos começou naturalmente a compor
poesias líricas que simplesmente fluíam livremente em sua
fértil mente em diferentes gêneros: MPB, Romântica, Bos-
sa Nova, Samba, Soft Rock e Bolero (todas registradas).

Estudou, trabalhou no comércio com a idade de quinze
anos incompletos e, frustrado com a situação financeira da
família decidiu juntamente com a sua família imigrar para os
Estados Unidos onde já residia o seu pai, vindo a realizar o
seu desejo em 1979. Nos Estados Unidos e, por não domi-
nar o idioma, trabalhou inicialmente em fábricas enquanto
estudava no período noturno inglês, porque o autor tinha no
Brasil estudado francês. Com o tempo e após ter tirado os
cursos de (ESL I e II), então decidiu tirar um curso em Aju-
dante em Enfermagem, qual, lhe ajudou a definitivamente
melhorar tanto o seu salário como também o ambiente de
trabalho. É cristão mas não segue denominações religiosas
por entender que só dividem em vez de unirem. Pratica a
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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

ciência da meditação por mais de vinte anos por claramente
entender que existe cura através da consciência. No plano
político é democrata socialista por ver ser o único sistema
que garante livremente e gratuitamente a educação até o
bacharelato assim como a saúde enquanto aqui existirmos
como forma de direitos humanos. Segue a doutrina inter-
nacionalista por compreender que o homem deve existir sem
cercas, portanto livre de fronteiras.
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Acadêmico Correspondente Internacional Brasil/
Estados Unidos.

ALPAS 21 – Academia Internacional de Artes, Letras e
Ciências
ALPAS 21 – cadeira 31   “ A palavra do século 21”.

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:

- Troféu Cora Coralina de Honha ao Mérito Cultural (2016)
 (concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás )

- Medalha Monteiro Lobato de Literatura (2016)
 ( concedida pela Associação de Escritores de Angra dos
  Reis em parceria com a Editora Mágico de Oz )

- Prêmio Nordeste de Literatura ( 2016 )
(concedido pela Editora Mágico de Oz por mérito Literário).

- Prêmio Mahatma Gandhi de Liderança pela Paz ( 2017 )
 ( concedido pela ALARC – Academia Rotary de Letras,
Artes e Cultura ).
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- Medalha e Diploma  de Acadêmico Correspondente na
ALTO (2017)
(concedida pela ALTO – Academia de Letras de Teófilo
Otoni).

- Comenda Conde Phellipe Cheverny – França ( 2017 )

- Comenda Pablo Neruda - Chile (2017)

- Comenda de Ordem Altíssima Machado de Assis (2019)
 (concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás e
 Literarte-RJ)

Prêmios e colocações de destaque recebidos em Concur-
sos de Antologias nacionais e internacionais como tam-
bém os recebidos por prestigiadas Academias de Letras:

- Coletânea Brava Gente Brasileira em Terras Estrangeiras
– Vol. 2 – 9th Brazilian International Press Award –
Flórida – Estados Unidos (2006)

- III Prêmio Varal do Brasil de Literatura  -“Natal em La
Salette” -  Poesia – Menção Honrosa – Genebra –
Suíça(2015)

- XII Concurso Literário Poesias sem Fronteiras – “Amor:
Um Sentimento que Desconhece Fronteiras” -  Menção
Honrosa Internacional (2016)

- 26 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
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“Reciprocidade” -  Poesia Internacional – Destaque Literá-
rio Internacional  (2017)

- 27 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “A
Nossa Literatura” - Crônica Internacional – Terceiro Lugar
(2017)

- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Quan-
do” – Poesia Internacional – Destaque Literário Internaci-
onal (2018)

- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “O
Poder do Conhecimento” – Crônica Internacional – Pri-
meiro Lugar (2018)

- III Prêmio Literário Gongaga de Carvalho – ALTO –
Crônica – Menção Honrosa (2018)

- 29 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Revo-
lução Cultural” - Poesia Internacional – Segundo Lugar
(2018)

- 30 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Tecnocracia e o perigo da escravidão” -   Poesia Interna-
cional – Destaque Literário Internacional (2019)

- IV Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALATO -
Crônica "Quantum e a realidade da multiplicidade" - Men-
ção Honrosa (2019)

- 31 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 - Poesia
"A realidade onde vivo" - Destaque Internacional (2019)



10

BIBLIOGRAFIA

1 – Poemas da Interligação – Litteris Editora ( 2003 )
      ISBN 85 – 7298 – 866 – 1

2 – Poemas da Interligação – 2 – Litteris Editora ( 2005 )
      ISBN 85 – 7298 – 977 – 3

3 – Deus – Litteris Editora ( 2007 )
      ISBN 978 – 85 – 7640 – 131 – 3

4 -  Poemas da Interligação – 3/Poems of Interconnection –
3 Litteris Editora ( 2007 )
      ISBN 978 – 85 – 7640 – 152 – 0

5 – Universos em Poesia – Litteris Editora ( 2007 )
      ISBN 978 – 85 – 3740 – 050 – 0

6 – Poemas de Amor – Litteris Editora ( 2009 )
      ISBN 978 – 85 – 7801 – 112 – 3

7 – Rio em Versos – CBJE ( 2009 )
      ISBN 978 – 85 – 7810 – 468 – 9

8 – Fantasia – CBJE ( 2009 )
      ISBN 978 – 85 – 7810 – 469 – 6

9 – Existência Poética – CBJE ( 2010 )
      ISBN 978 – 85 – 7810 – 640 – 9

10 – Poesias Brasileiras – CBJE ( 2010 )
        ISBN 978 – 85 – 7810 – 641 – 1



11

11 – Análise – CBJE ( 2010 )
        ISBN 978 – 85 – 7810 – 823 – 6

12 – Nordestinamente Brasileiro – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2011 )
        ISBN 978 – 85 – 89091 – 54 – 1

13 – LUZ – Antologia de Poesia e Prosa – Celeiro de Es-
critores/Editora Sucesso ( 2011 )
        ISBN 978 – 85 – 89091 – 56 – 5

14 – Poesias de Luz – E-book – Grupo Editorial Beco dos
Poetas e Escritores Ltda. ( 2011 )
        ISBN 978 – 85 – 62337 – 33 – 8

15 – Natureza – E-book – Celeiro de Escritores/Ed. Suces-
so (2012 )
        ISBN 978 – 85 – 89091 – 69 – 5

16 – Fábulas/Fables – Celeiro de Escritores/Editora Suces-
so (2012 )
        ISBN 978 – 85 – 89091 – 71 – 8

17 – Reflexões – E-book – Celeiro de Escritores/Ed. Suces-
so (2013 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 000 – 0

18 – Essência – E-book – Celeiro de Escritores/Ed. Suces-
so (2014 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 026 – 0



12

19 – Simplesmente Poesia – E-book – Celeiro de Escrito-
res/Editora Sucesso ( 2014 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 038 – 3

20 – Perfil/Profile – E-book – Celeiro de Escritores/Ed.Suces-
so ( 2014 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 042 – 0

21 – Desabafo – E-book – Celeiro de Escritores/Ed.Suces-
so (2015 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 049 – 9

22 – Versos de Paixão – E-book – Celeiro de Escritores/Edi-
tora Sucesso ( 2015 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 050 – 5

23 – AURORA – Coletânea Poesia e Prosa – Celeiro de Escri-
tores/Editora Sucesso ( 2015 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 054 – 3

24 – Quimera/Chimera – E-book – Celeiro de Escritores/Edi-
tora Sucesso ( 2015 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 058 – 1

25 – Extraterrestres – E-book – Celeiro de Escritores/Suces-
so ( 2015 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 068 – 0

26 – Palavras Mágicas – E-book – Celeiro de Escritores/Edi-
tora Sucesso ( 2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 079 – 6



13

27 – Ciclos – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Suces-
so (2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 081 – 9

28 – Renascer – E-book – Celeiro de Escritores/Ed.Suces-
so (2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 082 – 6

29 – Brincando com as Letras – E-book – Celeiro de Escri-
tores/Editora Sucesso ( 2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 088 – 8

30 – À flor da pele – E-book – Celeiro de Escritores/Edito-
ra Sucesso ( 2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 089 – 5

31 – Benquerer – E-book – Celeiro de Escritores/Ed. Suces-
so (2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 090 – 1

32 – Poemas Infantis – E-book – Celeiro de Escritores/Edit-
ora Sucesso ( 2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 095 – 6

33 – Universos Encantados – E-book – Celeiro de Escrito-
res/Editora Sucesso (2016)
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 096 – 3

34 – Poesias, Pensamentos & Poetrix – E-book – Celeiro
de Escritores/Ed. Sucesso ( 2016)
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 097 – 0



14

35 – Outras Realidades – E-book – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2016 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 101 – 4

36 – Saudade – E-book – Celeiro de Escritores/Ed.Suces-
so (2017 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 103 - 8

37 – Nas Asas da Imaginação – E-book – Celeiro de Escri-
tores/Editora Sucesso ( 2017 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 104 – 5

38 – Cosmos – E-book – Celeiro de Escritores/Ed. Suces-
so (2017 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 105 – 2

39 -  LUZ – Antologia Poesia e Prosa – Celeiro de Escrito-
res/Editora Sucesso ( 2017 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 106 – 9

40 – ALBA – E-book – Celeiro de Escritores/Ed.Suces-
so (2017)
        ISBN 978 – 85 – 8290 –111– 3

41 – Contos Poéticos – E-book – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2017 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 123 – 6

42 – Fonte – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Suces-
so ( 2018 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 –  129 – 8



15

43 – CRU– E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso
( 2018 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 –  133 – 5

44 – Estações– E-book – Celeiro de Escritores/Editora Su-
cesso ( 2019 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 –  136 – 6

45 – Consciência– E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2019 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 –  141 – 0

46 – Aurora Poética– E-book – Celeiro de Escritores/Edito-
ra Sucesso ( 2019 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 142 – 7

47 – Laboratórios– E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2019 )
        ISBN 978 – 85 – 8290 – 143 – 4

48 – Sorriso– E-book – Celeiro de Escritores/Editora Su-
cesso ( 2020 )
        ISBN 978– 65– 9905 – 880 – 6

49 – Conversando com as estrelas – E-book – Celeiro de Es-
critores/Editora Sucesso ( 2020 )
        ISBN 978– 65– 9905 – 881 – 3

50 – Histórias de Trancoso – E-book – Celeiro de Escrito-
res/Editora Sucesso ( 2020 )
        ISBN 978– 65– 9905 – 883 – 7



16

51 – Literatura Periférica – E-book – Celeiro de Escrito-
res/Editora Sucesso ( 2020 )
        ISBN 978– 65– 9905– 884 – 4

*a – “ Poemas da Interligação” é uma tríade poética.
b – Os livros “ Deus” e “ Universos em Poesia” foram
publicados em coautoria com Mainá Medeiros.
c – Obras editadas com Mainá Medeiros in memorian
“ Poemas de Amor” e  “ Existência Poética”.
d – Livro publicado em coautoria com Lenival de Andrade
“ Nordestinamente  Brasileiro”,
e – Obras traduzidas pelo autor para o inglês “ Poemas da
Interligação – 3/Poems of  Interconnection – 3”, “Fábu-
las/Fables”, “Perfil/Profile” e “Quimera/Chimera”.
f – Coleções organizadas pelo autor “LUZ – Antologia Po-
esia e Prosa” – Vol. I e II e “AURORA – Coletânea Poesia
e Prosa”.
*” Agradeço aos Dicionários da Língua Portuguesa
Houaiss e Aurélio pela ajuda obtida”.



17

PREFÁCIO

 Essa obra procura trazer à luz as complexas
estórias que escutamos vindas de tantos

lados, contanto, criando assim múltiplas faces
desse quebra-cabeça chamado criações,

quais, claramente entendo terem ocorrido
em diversos ciclos, que, aqui tento

narrar na esperança de deixar
mais compreensível, mesmo sabendo
das incríveis dificuldades em procurar
explicar essa impressionante realidade

justamente por causa da terrível omissão
que até hoje vejo lamentavelmente ser

a causa de ainda muitos desconhecerem
essa magnífica e profunda verdade.
Porque, quando finalmente decidi
fazer uma breve pesquisa e análise
em relação às minhas observações

como também os documentos encontrados
nesse verdadeiro labirinto de fatos

pois, logo vi que o sistema propositadamente
misturou as naturais evidências com os
complicados mitos que erroneamente

elaborou simplesmente com a intenção
de nos esconder o que desde o princípio

já sabiam mas, por causa do saber,
poder e prestígio preferiram a real

História não dizer.
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CONCLUSÃO

Pesquisando as narrativas de Platão cheguei à conclusão
que os pesquisadores franceses que inicialmente publica-
ram o que consideraram ser evidência sobre o que real-
mente ocorreu com o continente perdido “Atlântida”, ve-
rifiquei que eles estavam corretos com as suas descober-
tas, mas lamentavelmente o sistema discordou dos fatos
por eles apresentados, quais, agora está provado, ou seja,
que há milhões de anos atrás a área onde atualmente existe
o deserto do Saara era coberto por águas doces e salgadas,
provando que num remoto tempo existiam rios, lagos e
um mar nessa parte da África, incluindo até mesmo um
porto em sua costa onde atualmente se encontra a Líbia,
contanto, exatamente como Platão narrou e, o motivo pelo
qual a geografia dessa área mudou é porque no passado um
cometa colidiu com a Terra, causando com isso catastró-
fica destruição em todo o planeta. Hoje, graças às diferen-
tes tecnologias que podem literalmente recontar o que ver-
dadeiramente no passado aconteceu, permitindo assim nos
mostrar evidências cada vez mais claras, incluindo o fato
que os egípcios são descendentes de uma civilização ex-
traterrestre oriunda da área onde atualmente está a Mau-
ritânia. Essa área ou parte do planeta antigamente possuía
rios, lagos e um mar, portanto, exatamente como Platão
narrou. Confesso ter ficado perplexo com a sua narração,
qual, li em português, inglês, francês e espanhol, pois que-
ria ver se algo ficou omisso quando foram feitas as tradu-
ções para esses importantes idiomas, verificando para mi-
nha própria curiosidade e admiração terem sido precisas.
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Essa declaração é incrível, pois não apenas prova que o
humano é originário da África como também que, nessa
área onde agora se encontra o deserto de Saara juntamente
com a Mauritânia era exatamente onde outrora se encon-
trava Atlântida. Outro fator que ficou absolutamente com-
provado tem a ver com a idade das Pirâmides, confirman-
do serem aproximadamente 10.500 a.c., ficando a sua cons-
trução concluída através da tecnologia da levitação, embo-
ra os egípcios lamentavelmente discordem desse conclu-
sivo fato. Contanto e após calmamente ler e reler esses
documentos, concluí que tudo aquilo que atualmente estu-
damos considerado serem simplesmente mitologia na ver-
dade é pura realidade, porque fazem parte das pelo menos
“Três Criações” que estou sabendo através de livro consi-
derado sagrado de uma seita religiosa existente na índia,
portanto equivalente à Bíblia, só que nesse caso é bem mais
antiga, pois, antes da Bíblia ter sido criada, publicada e ao
mundo conhecida esse livro sagrado já existia por quase
mil anos e, quando comparamos a sua narração com a con-
tida no livro de Gêneses, notei ser quase uma cópia, a úni-
ca diferença e, pelo menos para mim, talvez por ser um
incrível curioso, é que a Bíblia que nasceu quase um milê-
nio depois narra em seu livro da criação ter existido ape-
nas uma criação e esse livro considerado sagrado por seus
seguidores fala em suas narrativas a existência de três cri-
ações, a primeira teria sido totalmente angélica, a segunda
elaborada por gigantes e animais de grande porte como os
dinossauros e a terceira comandada por Deus mas realiza-
da por deuses, quais, concluí terem sido diferentes seres
extraterrestres de imenso poder e saber. Contanto e nesse



22

contexto, claramente vejo e portanto entendo a interligação
que essas criações continuamente causam e, apesar de tudo
aqui ter sido criado em precisos ciclos, entendo existir-
mos num verdadeiro emaranhado, ou se assim preferirem,
teia ou labirinto, em todos os sentidos, cuja consciência,
se realmente procurarmos ativá-la, devido ao livre arbí-
trio que temos, então nos levará ao conhecimento, por-
tanto saber. Conforme as diferentes pesquisas que venho
pacientemente realizando sozinho, lamentavelmente tenho
entendido que os sistemas minuciosamente elaborados e
no mundo implantados não nos permitem sabermos a ver-
dade, por isso desde o início terem surgido indagações
vindas daqueles que, como eu e muitos, impaciente e pa-
cificamente procuram por si mesmos descobrir a verda-
de. Quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos
quando a matéria deixarmos? São válidas perguntas e os
governos têm a obrigação de nos dizer tudo aquilo que há
bastante tempo já sabem. Daí estar feliz por existir nesse
tempo, pois sei que cedo ou tarde, devido aos impressio-
nantes avanços tecnológicos, estamos rapidamente che-
gando ao clímax de todas as coisas, e com isso, o fim das
ignorância juntamente com a intolerância que, quando cau-
telosamente observamos só trouxe divisões, mortes e en-
ganos. Como claros exemplos temos os partidos políti-
cos com as suas duras ideologias, a religião com os seus
maleáveis ensinamentos, as tolices das criações das fron-
teiras que só trouxeram divergências como também a bru-
tal escravidão e total exploração do homem e do planeta,
que na realidade só tem causado destruição.
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CONTATOS QUE TRANSFORMARAM A NOSSA
TECNOLOGIA PARA SEMPRE

Na realidade sempre desconfiei que as impressionantes
tecnologias que surgiram nos últimos trinta anos tenham
realmente sido criadas por nós, mas agora e, após ver
documentários e ler alguns documentos que foram pelo
governo tirados do grupo de “secretos” e colocados ao
domínio público verdadeiramente comprovaram as suspei-
tas que tinha, pois, agora estou sabendo que seres extrater-
restres oriundos de um sistema solar situado 30 anos luz
da gente, portanto, o equivalente a trinta anos, vieram até
aqui em meados do século vinte e fizeram contatos físicos
como também telepáticos com o governo americano, quais,
resultou na transferência de tecnologia e, em troca fica-
ram com livre acesso para levarem daqui as matérias pri-
mas que precisam, quais, apesar de não constar nem nos
diversos documentários que vi como nos vários documen-
tos que li (todos em inglês), o motivo porque escolheram
os Estados Unidos como também o que consideram como
matéria-prima, levando-me a crer apesar de não poder atu-
almente provar, que inclui nisso as abduções, talvez isso
explique o elevado número de desaparecimentos como tam-
bém as diversas mutilações feitas em animais sem que
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possam ser explicadas. E, segundo esses diversos canais
de informações, tudo começou no início da década de qua-
renta, levando o governo americano a criar um grande cen-
tro de pesquisas em Los Álamos, no estado do Novo Mé-
xico, qual, acabou se tornando um imenso Laboratório que
emprega cientistas das áreas civil e militar e até hoje existe,
foi lá onde a bomba atômica foi elaborada e alguns anos
depois lançada em Hiroshima e Nagasaki, Japão. Pois, an-
tes das áreas 51 e 52, assim como outras, porque a região
que abriga essa área é imensa, localizada no estado de
Nevada. Confesso que conforme atentamente via esses
incríveis documentários juntamente com os inúmeros
documentos que li, o que realmente me surpreendeu foi
saber da existência desse elemento químico atômico 115,
qual, é o combustível dos discos voadores assim como a
tecnologia que causa objetos desaparecerem aos nossos
míopes olhos mesmo estando fisicamente presentes, exa-
tamente como narrou um famoso cientista que trabalhou
tanto no Laboratório de Loa Álamos como na área 51 e,
em sua verídica narração nos contou que o seu chefe numa
certa noite seguiu com ele para um enorme hangar na área
51, onde se encontrava um objeto voador em forma trian-
gular de cor preta  que, quando começou silenciosamente
a levitar e aos poucos sair do hangar que lhe abrigava blo-
queou a sua visão do céu nessa noite totalmente estrelada,
triângulo que, segundo ele, media aproximadamente dois
quilômetros de comprimento mas, que, quando ordenado
pelo seu chefe para ficar debaixo desse gigante objeto de
transporte e quando olhou para cima, em vez do triângulo
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cobrir a sua visão do céu ele ficou totalmente transparen-
te, portanto invisível, porque em vez de não ver o céu viu
em sua totalidade como se na realidade aquele enorme
objeto ali no alto não se encontrasse. Contanto, essas fo-
ram as duas grandes surpresas sobre a pesquisa que fiz
nessa área, porque naturalmente que já sabia que os prin-
cipais países desse mundo há muito que já sabem que não
estamos sós nesse imenso cosmo, realmente repleto de
seres super inteligentes de diversas origens e formas.
Contanto, agora sabemos que, apesar da evolução real-
mente existir, a grande razão pelo qual nas últimas déca-
das rapidamente crescemos tem a ver com a ajuda extra-
terrestres que tivemos graças aos contatos, quais, literal-
mente transformaram a nossa tecnologia para sempre,
quanto a isso ficou absolutamente claro.
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RELATO DE UM ASTRONAUTA AMERICANO

Devido aos acontecimentos verídicos que ocorreram des-
de a minha infância comigo mesmo e, embora inicialmen-
te pensasse se tratar de aparições de espíritos, com o tem-
po comecei a evidentemente entender realmente não ser o
caso, mas sim visitações de seres interdimensionais que
habitam em outros lugares, podendo ser estrelas, luas, sóis,
planetas etc., portanto, francamente há bastante tempo que
estou sabendo que não vivemos sós nesse maravilhoso,
vasto e complexo cosmo repleto de universos paralelos
que, exatamente com os diversos tipos de extraterrestres
naturalmente coexistem conosco porque inclusive foram
criados muito antes de nós, estou me referindo a bilhões
de anos antes, daí obviamente serem incrivelmente mais
avançados que a gente por causa do natural processo
evolucionário. Por isso quando assisti a esse documentário,
qual, forneceu além de fotos cópias de legítimos docu-
mentos sobre os dois diferentes tipos de extraterrestres
encontrados mortos dentro de uma espaçonave em forma
de charuto cujo comprimento media aproximadamente 4.8
quilômetros (3 milhas) encontrado na lua, sinceramente
que não fiquei surpreendido por há muito tempo saber que
esses seres super inteligentes realmente existem e cons-
tantemente nos visitam. Acredito que a razão que escolhe-
ram a lua para habitar foi exclusivamente para nos espiar e
assim de perto acompanhar a nossa evolução. Sei que exis-
tem diversos tipos desse tipo de ser extraterrestre chama-
do de cinzento que medem desde 24 polegadas (dois pés)
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a 96 polegadas, ou seja (oito pés) de altura e são respon-
sáveis de abduzir seres viventes existentes aqui. O relato
que esse astronauta americano nos revelou foi realmente
incrível, pois nos contou que a NASA quando lançou o
Apollo 15 viram esse UFO estacionado no solo lunar mas
apenas tiraram fotos mas quando realizaram a missão
Apollo 17 eles avistaram um desses extraterrestres do tipo
cinzento dirigindo um veículo semelhante a um carrinho
de golfe, qual, parou em frente deles quando saíram da
cápsula e se comunicou telepaticamente com esse astro-
nauta que uma das razões que fora escolhido para fazer
essa missão intitulado Apollo 17, é por causa da sua habi-
lidade de se comunicar telepaticamente. Em sua inicial
comunicação ele perguntou telepaticamente ao extrater-
restre se podia tirar uma foto sua, antes dele lhe respon-
der o extraterrestre colocou a sua mão no bolso e tirou
dele um pequeno objeto que o astronauta pensou ser al-
guma arma, para logo em seguida lhe dar o consentimen-
to, e assim o astronauta tirou algumas fotos dele. Quando
tudo parecia estar normal o extraterrestre telepaticamen-
te lhe avisou que eles não retornassem mais pois não se-
riam bem-vindos. Quando eles retornaram a Terra e a
NASA em um de seus vários laboratórios fez a revelação
das fotos tiradas desse extraterrestre de cor cinzenta e
olhos grandes negros, os seus olhos refletiram como se
fossem um espelho a imagem de tudo que se encontrava
por detrás do astronauta por causa do ângulo onde ele se
encontrava durante o momento que tirou as fotos, portan-
to nos olhos desse extraterrestre de aproximadamente 4
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pés de altura (48 polegadas) refletiu a cápsula onde os as-
tronautas viajaram juntamente com a Terra, vendo isso e
estudando minuciosamente os negativos desse filme en-
tão os cientistas da NASA chegaram a conclusão que esse
tipo de extraterrestre é um robô, por isso ele não estava
usando capacete para respirar e o motivo que ver e enten-
der tudo que está tanto em sua volta como aquilo que lhe
perguntam telepaticamente é porque desde a sua criação
que está conectado a um super computador capaz de gerar
qualquer tipo de informação independente qual for o tipo
de língua usado, pois, segundo os cientistas da NASA, esse
computador é gerado e movido através de uma tecnologia
totalmente desconhecida por nós, por ser pelo menos al-
guns de milhões de anos mais avançada, contanto, bem mais
poderoso que o quantum, podendo até mesmo gerar uma
velocidade de muitos quintilhões por segundo e, embora
pareça pura ficção, a razão que conseguem se comunicar
telepaticamente com a gente é porque eles usam o centro
linguístico que nós temos em nosso cérebro. Outro fator
relevante a respeito desse tipo de extraterrestres é o po-
der hipnótico que tem pois, após realizarem o contato
conosco conseguem apagar a nossa memória, pois esses
seres extraterrestres cinzentos são responsáveis de abduzir,
portanto de raptar tanto os humanos como os animais que
aqui vivem, por isso na grande maioria dos casos de abdução
as pessoas envolvidas ou não se lembram ou apenas lem-
bram de rápidos lances em que algo lhes ocorreu mas di-
ficilmente conseguem lembrar do que realmente lhes acon-
teceu na sua totalidade. Na breve comunicação que
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tiveram o cinzentinho vos avisou para não retornarem à
lua mas não foi obedecido porque a NASA decidiu, em-
bora secretamente, de lançar Apollo 18 e 19, quais, fo-
ram um total fracasso pois, quando os astronautas da
Apollo 18 retornaram a Terra não conseguiram mais falar
o inglês, falavam uma língua estranha e totalmente desco-
nhecida, por isso foram afastados e aposentados. Já Apollo
19, que também em desobediência a esse extraterrestre,
e qual, também foi lançado em sigilo, portanto sem o mun-
do saber, pois o que lemos sobre essas missões (18, 19 e
20) realmente não é verdadeiro, Apollo 19 não retornou a
Terra, a NASA, segundo o astronauta, perdeu contato so-
noro e visual, e ninguém sabe o que verdadeiramente ocor-
reu com a sua tripulação como também com o módulo (a
cápsula) por não se encontrar na área onde aterrizou, exis-
tindo rumores que ela explodiu, caso esse que até agora
não está comprovado.  Antes de narrar o que realmente
aconteceu com o Apollo 20 , quero vos lembrar que na
realidade não é de agora que a lua se tornou uma base usa-
da por diversos tipos de extraterrestres em nosso sistema
solar, pois, quando em 1969 a NASA lançou a missão
Apollo 11, os astronautas transmitiram ao centro de con-
trole terem visto UFO como também extraterrestres quan-
do em sua comunicação falaram “temos companhia”, va-
lendo lembrar que a razão pelo qual o mundo não ficou
sabendo é porque na altura os Estados Unidos estavam
sob a lei Marshall e as pessoas não podiam falar sem te-
rem a permissão do governo. Já o Apollo 20, lançado tam-
bém secretamente pela Nasa e acompanhado de perto
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pela CIA e outras agências alfabéticas, de acordo com o
relato desse astronauta americano que participou dessa
missão, o que eles realmente viram e fizeram foi super
importante em relação do entendimento tanto da compo-
sição desses seres como a ciência que está por detrás de-
les. Porque, quando aterrissaram na lua viram estacionado
na lua o mesmo UFO que a NASA quando realizou a mis-
são do Apollo 15 ficou sabendo, mas silenciou, apesar de
saber que os russos também sabem juntamente com os
indianos e os chineses, que lá existem bases de diferentes
extraterrestres como também pirâmides e cidades subter-
râneas assim como até mesmo água. E, ao aterrissarem
dessa vez não viram ninguém e decidiram então entrar nes-
se enorme UFO no formato de charuto e cujo compri-
mento mede aproximadamente 4.8 milhas que é equiva-
lente a 3 quilômetros. Dentro dele encontraram dois ex-
traterrestres do tipo cinzento mortos cujos corpos se en-
contravam no estado de decomposição, quais, decepa-
ram as suas cabeças e trouxeram para a Terra. Mas o que
mais lhes impressionou foi o fato de quando chegaram na
cabine dessa espaçonave encontraram uma mulher extra-
terrestre parecida com os humanos e comparada às
polinésias, estava sentada na cadeira situado na cabine,
contanto ela era uma pilota e estava morta mas nada tinha
acontecido com o seu corpo, qual, demonstrava um incrí-
vel estado de preservação. Ela tinha um pequeno tubo em
sua boca, qual, quando foi trazida para a Terra os cientistas
concluíram ter “milhões de anos” após fazerem uma mi-
nuciosa análise no seu corpo que, possui uma mistura de
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cores (bronze, prateado, avermelhado, azulado) e, exata-
mente como os seres cinzentinhos, possui seis dedos (cin-
co e o polegar), quanto ao tubo que essa extraterrestre
tinha em sua boca a NASA acredita ser uma espécie de
comando que usando a sua mente manobra o UFO em que
ela estava.  Na sua pele continham marcas parecidas com
tatuagens, mas na realidade são circuitos implantados em
aproximadamente 30% do seu corpo, contanto, claramente
revelando que esse ser apesar de se parecer humano é um
cyborg, portanto também um robô. Quanto à idade do
UFO, foi avaliado por cientistas da NASA ter aproxima-
damente 1,5 milhão de anos. Isso também prova que nem
fomos os primeiros a serem criados e nem também so-
mos os únicos, como a religião erroneamente afirma.



32

SOMOS COMO OS INSETOS

Quando paro naturalmente perplexo
por ver e claramente entender
realmente aquilo que somos
em relação sem enganos
com os diversos seres existentes
que, realmente continuamente
há literalmente bilhões de anos
que criam,ensinam, viajam e conquistam
planetas que assim nesse contexto sinto
graças a esses seres terem vida!
Então, cheguei à natural conclusão
por causa das inúmeras evidências
que, somos como os insetos
por nos faltar o conhecimento
que logicamente precisamos
para, como eles e sem enganos
podermos verdadeiramente crescer
e, sendo assim conhecer
tudo que está por debaixo do pano
mas, porque como os insetos somos
lamentavelmente totalmente primitivos
existimos realmente e infelizmente
por detrás desse espesso pano
por nos faltar conhecimento
por isso, vejo tanto desengano.
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UMA NOVA REALIDADE

Aos poucos claramente vejo
que o antiquado sigilo

está mesmo devagar sendo revelado
e com isso, de fato,

uma nova realidade está surgindo
e assim verdadeiramente destruindo

tanto as mentiras como os mitos
que até pouco tempo

no mundo sem lamentos
veemente estava sendo ensinado.

Acontece que agora
com a evolução e o crescimento

dos diferentes tipos de tecnologias
tenho naturalmente visto

como claramente entendido
que, graças ao conhecimento

a ignorância literalmente
como acontece sempre,

está fazendo as malas e, realmente desesperada
está indo embora

por causa dessa nova aurora
e o vasto conhecimento

que muitos estão tendo nessa hora.
Porque estamos compreendendo

que tudo aquilo que arduamente estudamos
como também nos ensinaram
baseados em livros antiquados
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foram realmente apenas mitos
juntamente com inúmeras mentiras
que lamentavelmente espalharam

mas, que graças à ciência
devido à sempre bem-vinda sapiência

agora, esses venerados livros
estão sendo jogados no lixo

e, em outros casos sendo reciclados
em vez de serem queimados

pois, estamos aproveitando o papel
matéria-prima das árvores

que na realidade imensamente precisamos
para sem enganos melhorarmos

o ar que tanto precisamos
e assim não sermos intoxicados.

Portanto, uma nova realidade está chegando
e com ela novos ensinamentos

quais, evidentemente penso
não trarão enganos e com isso sofrimentos

mas sim, um entendimento
que sei, infelizmente para alguns
provavelmente trará sofrimento
por serem antiquados e terem

as suas mentes completamente lavadas
pelas falsas estórias contadas
principalmente pelas religiões

que, quando cautelosamente analisamos
então, claramente vemos

que realmente não prestam para nada.
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 SERES CIBERNÉTICOS

Conforme a ciência avança
está cada vez mais ficando claro

esse outrora absurdo fato
porque, antigamente era entendido

ser apenas simples mitos
que as pessoas naturalmente criavam.

Acontece que nos dias de hoje
devido à nossa própria evolução, é claro,

estar evidentemente sendo entendido
que esses seres cibernéticos

não somente realmente existem
mas, na realidade por milhões

ou talvez até mesmo bilhões de anos
silenciosamente nos têm visitado.

Pois, obviamente são enviados
e, incrivelmente comandados

via logicamente super avançados computadores
que assim, impressionantemente lhes guiam
tanto virtualmente como holograficamente

porque a civilização que vos criam constantemente
é certamente feita de robôs.



36

No passado essa narrativa seria entendida
simplesmente como criações da mente

contanto, no gênero de ficção
agora, graças ao conhecimento

estamos sem lamentos nessa mesma direção
qual, totalmente irá mudar

o humano primitivo em seres ativos
de longevidade e sem doenças de verdade

portanto, completamente diferente
do humano que constantemente

morria em plena agonia
por causa das doenças e a fome
exatamente pela falta de saber

que, hoje, realmente é incomparável
pois adquirimos conhecimento vasto

por isso acreditar, de fato,
que, devido à poluição juntamente com a radiação

optaremos com o tempo a sermos
seres cibernéticos exatamente como esses

que até hoje nos visitam virtualmente
provando que esse universo é uma grande ilusão.
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ESPIRITUALIDADE CIENTÍFICA

Uma das áreas onde verdadeiramente
vem despertando em muita gente
uma real curiosidade de entender

o que realmente já há bastante tempo
nesse mundo vem ocorrendo

qual, alguns apontam para o fenômeno
exclusivamente relacionado com o físico

enquanto outros veemente afirmam
a sua origem ser puramente espiritual

sem que realmente possam definitivamente
chegarem a uma sólida conclusão

que possamos claramente entender
então, por também evidentemente ser

um constante curioso,
decidi naturalmente pesquisar
as múltiplas faces dessa área
complexa e realmente vasta

assim como evidentemente esquisita
por se tratar de uma espiritualidade científica

por isso, além dos diversos riscos
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que cada situação naturalmente se apresenta,
ainda por cima existem os erros

comumentes cometidos
quando aquilo que analisamos

geralmente atentamente,
pode eventualmente nos enganar

e assim, sutilmente nos levar
para uma área totalmente desconhecida

daí, precisarmos ter muita vida
como também paciência

para, então com perfeita sapiência
cautelosamente “esses mistérios”,

pelo menos foram assim que viram sempre,
na busca de uma conclusão
minuciosamente examinar.

Qual, com o tempo fiz e concluí
misturando a metodologia espiritual

juntamente com a científica
que, de fato, esses seres outrora compreendido serem

realmente apenas espíritos,
na realidade são seres interdimensionais

por isso se materializam quando nos aparecem
pois, na realidade têm o poder de usarem

as suas poderosas mentes
e, assim evidentemente se transportarem

sem naturalmente precisarem
ou, diria mesmo se importarem

com a matéria que tanto problema gera
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como, por exemplo as doenças
assim como o envelhecimento do corpo

que no íntimo só traz desgostos
para o físico totalmente finito,

enquanto por outro lado
vejo o espírito ser um ser iluminado
talvez por causa da energia existente

neles continuamente
que, claramente tenho visto

qual, em minhas avaliações qualifico
como espiritualidade científica

devido à conotação contida
nessas repentinas aparições

desses realmente estranhos seres
mas, cujo incrível e profundo saberes

também atravessam o tempo
e, usando apenas o pensamento

portanto, a mente
realizam atos frequentes

quais, se não forem entendidos
pensaremos erroneamente serem espíritos
por literalmente dominarem as dimensões.
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LONGÍNQUO PASSADO

Num longínquo passado o planeta Marte tinha água inclu-
indo oceano, hoje, graças às diferentes tecnologias desen-
volvidas estamos mapeando aos poucos o cosmo e com
esses detalhados mapeamentos estamos descobrindo con-
trações que claramente estão nos revelando a existência
de civilizações super inteligentes que pré-existem a cria-
ção humana em milhões, ou bilhões de anos, como tam-
bém a evolução que no passado os planetas que existem
em nosso sistema solar sofreram uma drástica rotação,
qual, mudou totalmente os lugares onde essas “cidades”
se encontram originalmente, complicando nesse caso
imensamente o nosso entendimento porque, literalmente
espalhou essas construções com a virada desses planetas.
Essas repentinas mudanças causadas “três vezes” podemos
nos fatos históricos narrados por Platão (pull shifts – em
inglês), qual, ocorreram milhares de anos entre eles, cau-
sando incríveis mudanças na Terra, destruições como tam-
bém migração. O interessante nisso tudo é o que esse pu-
xão causou nesse planeta, pois, espalhou construções que
se encontravam na área que chamamos de Europa nas Amé-
ricas, África, Ásia, como também nos países Norte e Sul,
claramente provando que civilizações extraterrestres já
existiam aqui milhares ou bilhões antes da civilização que
existia em Atlântida, o continente confirmado perdido mas,
que agora, devido às preciosas tecnologias estão come-
çando a serem revelados e entendidos. Porque o que os
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satélites estão inequivocamente nos mostrando juntamen-
te com as análises de carbono provam que esses seres
ainda totalmente desconhecidos até hoje, na realidade vi-
eram em objetos que chamamos de discos voadores e, de
acordo com antigas crônicas encontradas na Índia, esses
seres foram considerados “deuses”, por serem tecnolo-
gicamente avançados e repletos de poderes, por isso fo-
ram vistos como mágicos, santos e deuses, quando na re-
alidade eram seres super avançados e provavelmente fo-
ram quem nos criaram, daí serem tão diferentes em apa-
rências assim como genética, portanto, elaboraram tudo
isso sob o comando desse sábio Deus. Essa é a grande
razão que acredito sermos seres híbridos, e descendentes
dos marcianos. Daí considerar ser um terrível engano quan-
do estudamos que as civilizações do passado eram primi-
tivas, quando na realidade as evidências devido às novas
descobertas arqueológicas, graças às diferentes tecno-
logias usadas, revelam exatamente o oposto. Outro fator
que está ficando cada vez mais claro em relação ao con-
texto que, extraterrestres viveram num passado distante
aqui e, que a sua origem é marciana baseia-se na evidên-
cia obtida através de imagens de satélites quais, claramente
mostram a terrível destruição ocorrida em Marte por causa
de um horrível ataque causado por pelo menos duas gi-
gantescas bombas nucleares, acontecimento que ocorreu
há bilhões de anos, guerra que inequivocamente nos reve-
la a presença de seres inteligentes coexistindo nesse ain-
da totalmente desconhecido cosmo juntamente com os
seus universos paralelos, precisando agora realmente
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entendermos a razão. Porque a origem de todo conflito
tem a ver com desentendimentos e falta de confiança,
contanto, o que naturalmente precisamos urgentemente
compreender são os motivos que levaram esses seres à
essa terrível confrontação e, se alguns marcianos conse-
guiram, de fato, fugir até aqui, continuando com o passar
do tempo as suas experiências genéticas, quais, somos os
seus frutos. E, embora isso parecer um total absurdo exis-
tem vários renomados cientistas que pensam exatamente
como eu, por também acreditarem nesse vasto cosmo exis-
tir diversos laboratórios e, devido à sua grande diversida-
de de seres existirem aqueles que, por serem interga-
lácticos, portanto, por serem bem mais avançados lhes
dominam, contanto da mesma forma que aquelas nações
mais poderosas dominam as menos prósperas, apesar de
por lá não envolver o dinheiro, mas sim a ciência, por cau-
sa de sua sapiência, qual, urgentemente temos de conhe-
cer, por evidentemente acreditar em muito a quântica ul-
trapassar.
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HOLOGRAMA SINGULAR

Costumo por longas horas simplesmente observar
esse complexo, mas belo cosmo
qual, nitidamente vejo
apesar de todo o seu relevo
ser um holograma singular
porque, embora nos atraia com prazer
devido ao seu magnífico colorido
como também composição,
na realidade quando cautelosamente lhe analiso
vejo ter uma identidade aparente
comparada com a da gente
pois, apesar de sermos espíritos
vivendo dentro de um corpo,
o cosmo tem os seus astros
surpreendentes, de fato,
cujos átomos totalmente energéticos
formam esse holograma singelo
que, exatamente como nós,
em parte é físico, portanto palpável
mas, por outro lado, é totalmente energético
que clareia mas também se apaga
levando então muitos a crerem
que o que diuturna ou noturnamente veem
ser apenas uma imagem holográfica
contanto irreal, apesar de toda graça
e, verdadeiro teor.
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FELICIDADE

Quando calmamente reflito
sobre a nossa existência
na tentativa de tentar entender
o propósito de estarmos aqui
então, após uma longa reflexão
cheguei, de fato, a conclusão
que, a principal razão
se encontra na felicidade
qual, lamentavelmente na realidade
está cada vez mais difícil de se sentir
talvez devido a vida enfim,
realmente corrida de verdade.

REVELAÇÃO

Estamos chegando ao ápice em relação
à realidade dessas complexas criações
que, realmente existiram, mas foram
mantidas em completo sigilo.
Notícias foram desmentidas
com o único intuito de nos iludir.
Acontece, que, segundo o prestigiado
Jornal New York Times, é claro,
até mesmo o Pentágono, de fato,
há  muito tempo tem estudado
o fenômeno chamado extraterrestre,
qual, em breve darão a revelação
que eles realmente existem!
E, que há muito que convivem
conosco nesse vasto mundão.
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REVELAÇÃO GALÁCTICA

Quando definitivamente aprendermos a usar
as nossas mentes sempre em prol da sábia paz,
então esses nossos outros irmãos por terem
sido anteriormente criados, daí serem
bem mais avançados, irão telepaticamente,
é claro, por saberem que agora estamos
preparados a naturalmente enfrentar
as incríveis realidades e não os mitos
que até hoje infelizmente nos ensinam, sem
obviamente se importarem com a beleza da verdade
qual, em breve esse podre sistema irá contar.

CIÊNCIA QUÂNTICA

O sistema binário está caducando
agora, o mundo está se importando
e, até mesmo começando a usar
a tecnologia quântica qual, além
de ser de ponta é muito mais avançada
como também rápida. Ciência que
assim definitivamente mudará toda
a comunicação, assim como a razão
de tudo enfim, pois, realmente
revolucionará tanto a comunicação
como a maneira que veremos
e portanto não mais imaginaremos
literalmente tudo e fim.
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 CALENDÁRIO GREGORIANO

O imperador Júlio César introduziu há dois mil anos o ca-
lendário romano, qual, o papa Gregório XIII com o tempo
aprovou e o tornou oficial, calendário que até hoje segui-
mos. Mas na realidade poucos sabem que a razão pelo qual
ele começa com o mês de janeiro é porque, para os roma-
nos esse era um importante mês por ser consagrado ao
deus Janus (Januarius em latim), por isso em sua homena-
gem tornou-se no primeiro mês do ano, qual, chamamos
de janeiro. Pois, na mitologia romana Janus é o deus de
duas faces, por representar assim os começos assim como
os fins. Daí, janeiro ser um mês visto como um recome-
ço, ficando o mês de dezembro que termina o ano que pas-
sou para trás. É também visto e associado com o tempo na
Europa, quando os dias começam a se alongarem devido o
solstício de inverno. E, até mesmo a Inglaterra que havia
se rebelado contra Roma e a autoridade do papa profes-
sando a religião protestante, acabou mesmo por não mais
celebrar a data 25 de março como sendo a passagem do
ano em 1752, ano em que um ato aprovado no Parlamento
interligou os britânicos com o resto da Europa. Hoje, a
maioria das nações do mundo segue o calendário grego-
riano, embora muitos ainda infelizmente desconhecem a
sua história. Por essa razão claramente vejo que na reali-
dade ninguém sabe realmente o tempo em que verdadeira-
mente estamos e apenas adicionam números para assim
fortalecer os seus conceitos totalmente absurdos.
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UMA BREVE ANÁLISE SOBRE
O LIVRO DE ENOCH

O livro de Enoch claramente nos revela uma história real-
mente dramática, pois afirma que ele mesmo foi o medi-
ador entre dois grupos de “anjos” que estavam numa guer-
ra que envolveu bombas atômicas. Evidentemente esses
seres não eram anjos, mas sim extraterrestres que deso-
bedeceram Deus. O impressionante é que muitos cientis-
tas hoje acreditam que essa narrativa encontrada no livro
de Enoch, que esse lugar descrito como inferno localiza-
se na Antártica. Um fator super interessante em relação
dessa temível palavra graças à doutrina religiosa intitulado
“inferno”, é que não tem nada a ver com essa descrição,
mas sim da existência de três vulcões, quais, e graças às
magníficas tecnologias atualmente existentes estamos
sem margens para nenhuma dúvida que essa área na Antár-
tica não possui apenas três vulcões mas sim 91, fazendo-
me crer que durante o seu tempo provavelmente esses três
vulcões estavam ativos. Outro fator importantíssimos so-
bre as suas narrações é que Enoch narra sobre a existên-
cia de civilizações super avançadas que estiveram num
longínquo passado nesse planeta e, que agora muitos ci-
entistas acreditam  que alguns deles são sobreviventes de
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Marte, porque conseguiram fugir antes de terem sofrido
um ataque nuclear horrível, que literalmente destruiu o
planeta. De acordo com os textos  esses extraterrestres,
erroneamente chamados de “anjos”, estavam em conflito
com outro tipo de extraterrestre. Segundo esse relato his-
tórico, quando esses seres estiveram aqui (Terra), eles fi-
zeram várias pesquisas e criaram outros seres, quais, não
foram do agrado de Deus, por isso Ele decidiu destruí-los,
em parte, através do dilúvio. Agora, conforme a ciência
juntamente com as novas tecnologias, está ficando cada
vez mais claro que esse lugar cuja narração  encontramos
no livro de Enoch antes da Terra ter virado (pull shift) em
inglês. Outro fator que ficou absolutamente claro, pelo
menos para mim, é o fato que essa “carruagem de fogo”,
na realidade não era nenhuma carruagem mas sim algum
tipo de UFO que transportava extraterrestres até aqui, como
realmente sempre fizeram. Portanto, hoje, estudiosos e
cientistas acreditam existirem cidades, túneis, rios natu-
rais e extraterrestres habitando na Antártica. Outro deta-
lhe que acho interessante é que muitos cientistas acredi-
tam que a descrição de Platão sobre a “Antártida – o conti-
nente perdido”, antes do planeta inesperadamente virar, a
Antártica se encontrava onde atualmente se encontra a
Austrália. O motivo pelo qual existem rios e vida debaixo
da enorme camada de gelo existente no topo desse frígido
continente é por causa dos 91 vulcões existentes em seu
solo, por isso o gelo está desaparecendo rapidamente,
contanto, cedo ou tarde, veremos e conheceremos a ver-
dade de uma vez por todas. Acredito que, quando isso fi-
nalmente ocorrer irá definitivamente destruir tudo aquilo
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que erroneamente aprendemos tanto em relação da nossa
própria história assim como a religião, qual, ou definiti-
vamente cairá ou rapidamente mudará as suas dogmas. Um
fato que realmente me intriga no contexto da informação,
é que Enoch era muito querido por Deus e escreveu 360
livros mas somente 3 conhecemos, então, onde estão os
357 livros restantes? Será que eles se encontram na Bi-
blioteca do Vaticano? Ou quem sabe foram brutalmente
queimados durante a inquisição? Prefiro acreditar na in-
teligência dos sábios, daí crer terem sido escondidos pe-
los sacerdotes e, sendo assim, então, provavelmente es-
tarem nas mãos de alguma sociedade secreta que faz par-
te do elitismo mundial, portanto os “iluminados”, que ali-
ás, queiramos ou não, são quem nos dominam porque es-
tão por todo este mundão.
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TRANSFORMAÇÃO

O homem está mudando
e, nessa transformação criando
“inteligência artificial”,
qual, para sempre mudará
em sua própria evolução
a sua antiga posição,
porque nesse complexo processo
os robôs estão rapidamente
substituindo o que até recentemente
com todo fulgor e energia
mas, na realidade sem a simpatia
do patrão quando em agonia
um inesperado acidente ocorria
daí, aproveitando essa transformação
fruto da sua própria evolução
os robôs claramente estão
a lhe substituir sem compaixão,
transformação que irá nos consumir
pois, perderemos o nosso pão.
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 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Toda criação depende da própria evolução
natural do seu criador

e, apesar de não ser nenhum doutor
claramente disso entendo

devido aquilo que tenho visto
realmente por todo lado

portanto vivenciado um fato
cada vez mais preciso, afirmo.

Obviamente me refiro
a inteligência artificial

que está rapidamente se espalhando
e assim, rapidamente tomando

trabalhos outrora realizados pelo humano
que, naturalmente sem enganos

está sendo ultrapassado
por computadores precisos e super rápidos.

Contanto, tenho observado
que a ciência, de fato, está abertamente divulgando

a inteligência artificial
qual, em muito breve tomará

do homem, aquele que já foi o seu lugar
pois, poderíamos lhe encontrar
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vendendo ou apenas recebendo
o tipo de serviço que tinha vendido.

Acontece que agora com a inteligência artificial
muitas dessas posições ficaram obsoletas

e, conforme o seu desenvolvimento
em muito breve chegaremos

ao ápice desse programa
realmente sem nenhuma fama

porque, o que incrivelmente criamos
nessa realmente impressionante evolução
trarão avanços importantes por um lado

como também tremendos prejuízos
pois, evidentemente que perderemos o trabalho

sendo assim ultrapassados
por essa mesma criação

portanto avançados, mas prejudicados
e, por esse paradóxico arruinados,

porque, nessas áreas nunca mais trabalharemos
graças à inteligência artificial, de fato.
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PALAVRAS

Palavras lidas

ou, simplesmente escritas

em sua totalidade

e, na realidade

são palavras ditas

que assim se espalham

nesse mundo versátil

em comunicações

geralmente precisas

onde as palavras

corretamente agrupadas

ajudarão na evolução

da sempre complexa linguística.
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PORTÕES PARA AS ESTRELAS

Reconheço a tua grandeza
como também sapiência

devido à magnífica ciência
que, em sua vasta criação

por todo esse belo e complexo cosmo
silenciosa e invisivelmente estão
portões constantemente abertos
porque, livremente são o acesso
que transportam, portanto levam

realmente todo tipo de seres
cuja dimensão e saberes

tornam-lhes, de fato, complexos.
Mas mesmo assim constantemente usam
esses portões verdadeiramente precisos
pois, permitem rapidamente viajarem

dentre universos numa velocidade
assim como período de tempo

incrivelmente curto
contanto, revelando-nos uma realidade

que, em sua totalidade
de verdade ainda não conseguimos entender.



55

Embora saibamos que
esses invisíveis portões são túneis

que em pouco tempo vos e nos levam
até as estrelas onde habitam por certo
portanto, claramente demonstrando

uma física que sem enganos
totalmente desconhecemos

por isso, nesse contexto evidentemente vejo
livre de qualquer medo

ir muito além do quantum
qual, ainda pouco compreendemos
as suas complicadas conotações.
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 GERMINAÇÃO

A germinação pode realmente ocorrer
em qualquer lugar desse vasto cosmo
quanto à mim, os chineses agora provaram
quando na lua sementes germinaram
comprovando isso ser um fato.
Abrindo as portas, é claro,
para o próximo grande passo
ou seja, o turismo, qual, com toda certeza
será o próximo episódio
qual, incluirá a exploração
culminando com a colonização
de humanos no espaço, é lógico.

 PARAÍSO

Aproveitando essa manhã
totalmente gloriosa,
caminho dentre o jardim
onde borboletas formosas
juntamente com pássaros coloridos
cantam e alegremente bailam
nesse paraíso sagrado
sapiamente criado
para nos divertir.
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 A NOSSA REAL HISTÓRIA –

A grande realidade
sobre a ufologia é, que, verdadeiramente

embora os governos ainda estejam
infelizmente nos enganando

em relação à existência desses seres
que chamamos serem extraterrestres
por muitos não terem nascido aqui,

mesmo assim está realmente ficando
cada vez mais claro,

pelo menos é exatamente isso
que as inúmeras evidências ditam
sobre as suas visitações, quais,

causaram comunicações, ataques e abduções
em todo o planeta, de fato.

Por isso, naturalmente acredito
que, realmente em muito breve

evidenciaremos um importante anunciamento
talvez vindo do Vaticano,

pelo menos é exatamente isso que sinto,
porque o controle já está perdido

pois, com as novas tecnologias, afirmo,
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os governos podem nos monitorizar
e, de uma certa maneira controlar

mas, não mais na totalidade
como outrora fizeram sem avisar.
Portanto, peço que se preparem!

Porque as instituições irão evidentemente cair
quando nos anunciarem a verdade

contanto, a nossa real história
realmente gloriosa!

E, totalmente diferente
daquela que nos ensinaram sempre

ou seja, nos enganaram
pois, não somos descendentes de Eva e Adão

nem muito menos fomos por Deus criado
mas sim, evidentemente comandado

daí, essa criação não ser perfeita
porque a sua natureza, ou seja, o ADN,

é constituída claramente
dos “anjos caídos”, por isso morremos

e temos erroneamente conduzidos
tanto esse planeta como também
às nossas próprias existências

numa total desobediência
ou, melhor dizendo, influência
desses seres cuja única sede

é separarmos do eterno paraíso.
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VIRADA

Quem realmente está preparado
quando o planeta virar, de fato,
mudando assim até mesmo os continentes,
exatamente como ocorreu anteriormente
por isso, nada mais ficou unido
como realmente era antes...
Porque essa virada causará
uma mudança repentina e radical
em relação ao poder global
que, assim, também imediatamente mudará
pois, as nações que hoje são
consideradas como super potências
ficarão totalmente arruinadas
com essa brusca virada
que em breve virá
e, literalmente transformará
o mundo que hoje conhecemos
repleto de injustiças, perseguições e mentiras
por isso, vejo tantas decepções
e na realidade até mesmo um íntimo desejo
que essa virada seja realmente vasta,
e deve ocorrer em todas essas nações.
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MUDANÇA

Mais uma vez estamos passando

por uma mudança cujo encanto

concentra-se apenas na transformação

como também em um ciclo,

realmente preciso,

porque nos levará afirmo,

para uma evolução que sinto

irá abalar os ensinos

que aprendemos até esse momento

mas, que na realidade foram em vão

por terem sido meros mitos,

incluindo até mesmo a religião.
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EM BUSCA DA VERDADE

Testando a minha curiosidade
realmente sempre insaciável

e, em busca da verdade
passei a intensamente pesquisar
os documentos outrora secretos

criados pelo governo
quais, naturalmente me levaram

a realmente ver
como claramente entender
que, por mais de 80 anos

o governo americano
silenciosamente vinha analisando

e, cautelosamente estudando
o tal chamado fenômeno

conhecido como OVNIS ou, em inglês UFO,
juntamente com os seus tripulantes
conhecidos como extraterrestres

que vinham sendo vistos
por civis e militares
e, em prol da verdade

secretamente criaram lugares
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por civis e militares
e, em prol da verdade

secretamente criaram lugares
ao público obviamente desconhecidos

dentre eles o intitulado
de “Livro Azul”, ou “Blue Book”,
como em inglês ficou conhecido

qual, claramente revela
pelos seus próprios cientistas

que, realmente existem
seres diferentes de nós e super inteligentes
coexistindo conosco nesse imenso cosmo

e, que portanto, não somos os únicos
como erroneamente fomos ensinados

contanto, por algum tempo calados coletavam
tanto os discos voadores que derrubaram

como também os que naturalmente se acidentaram
quais, foram secretamente resgatados

e, cuidadosamente estudados.
Por isso, os Estados Unidos se tornaram

num curto período de tempo
impressionadamente mais avançados

em relação ao resto do mundo,
é porque secretamente e minuciosamente analisou

como extraiu dos extraterrestres que capturou
a ciência e engenharia

para, assim, com sabedoria
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transferi-las às áreas civil e militar
e assim criar uma super potência na realidade.

Agora, porque não mais precisam
alguns dos vastos documentos
colocaram ao domínio público

e assim no lado da lei ficar
apesar das grandes críticas e repúdio
vindo da parte desses que, como eu,

têm uma imensa sede da verdade
democraticamente a todos contar.



64

PEÇAS ESCRAVAS DE DEUSES

Quanto mais a ciência avança no sentido dos descobrimen-
tos maior fica a minha esperança de entender o que real-
mente ocorreu nesse longínquo passado e, sem sigilos.
Porque na realidade já estou totalmente farto de ver e cla-
ramente entender que tudo que até o momento me ensina-
ram é realmente falso, portanto, não passam de mitos, quais,
com os impressionantes avanços científicos estão come-
çando afirmo, aos poucos a serem derrubados e, com isso,
uma nova aurora irá nascer e, na sua totalidade clarear e
amavelmente ensinar o que realmente ocorreu no passa-
do, questão que os filósofos e cientistas há muito que têm
perguntado mas, que por causa dessas grandes criações,
como por exemplo as religiões, o homem lamentavelmente
não cresceu e assim tristemente ficou durante todo esse
tempo parado, como se na realidade tivesse sido hipnoti-
zado, graças a um sistema que infelizmente a sua mente
tem lavado. Acontece que agora com essa nova aurora
muitas descobertas têm avançado e, até mesmo às da área
paleontóloga e arqueóloga, quais, têm incrivelmente reve-
lado que, durante este já distante passado seres gigantes
aqui se encontravam e tinham como prisioneiros outros
tipos de seres, quais, acredito terem sido os nossos entes
queridos, provavelmente por eles aqui criados. Esses se-
res trabalhavam na exploração do ouro, minério vasto na-
quele tempo e realmente encontrado quase em todo lado,
principalmente nos agora continentes africano e america-
no, que, inclusive eram apenas um antes de surgirem guer-
ras terríveis entre esses seres extraterrestres, culminando
com a sua expulsão e quase aniquilação, tendo Marte como



65

a prova dessa horrível maldade, qual, deixou claras evi-
dências que também nesse misterioso, complexo, vasto e
belo cosmo também existe, entre esses diferentes e super
avançados seres, intrigas por várias razões, daí existir exa-
tamente como nesse planeta em que vivo e erroneamente
chamado de Terra, pois deveria ter sido batizado de “Água”,
por termos esse elemento químico em grande quantida-
de, vejo com toda claridade serem guerras perpétuas e
provavelmente estratégicas pela parte dos mais evoluídos
e que dominam tecnologias que para muitos são entendi-
das como sendo apenas ficção, quando na realidade te-
mos um passado que prova que esses seres existiram e,
verdadeiramente acredito que não somente hoje existem
mas que constantemente nos visitam e levam daqui o que
outrora criaram, quanto a isso não tenho nem dúvidas nem
muito menos objeção. Porque, quando calmamente anali-
so tudo que tenho desde a minha infância visto como tam-
bém com o tempo lido e pesquisado, então vejo natural-
mente se formar em minha frente um quadro onde o pas-
sado, presente e futuro se interligam sempre, e nessa con-
tinuidade adquirimos com o passar do tempo a evolução,
exatamente como ocorre com todos, daí evidentemente
concluir que, na realidade somos os frutos dessas peças
escravas desses deuses que, pelo menos quanto a mim,
não passam de seres extraterrestres que um dia aqui nos
criaram em seus laboratórios espalhados pelos trilhões
de planetas que tanto criam como colonizam sob o co-
mando de um Deus super ativo, poderoso e preciso, pois,
continuamente cria nesse enorme teatro vidas compara-
das ao sopro como se pintasse uma enorme aquarela numa
tela de constante energia, cor e marcantes fatos.
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 SILHUETAS

Silhuetas que vejo

revelando-me cor e relevo

de diferentes seres

que um dia aqui viveram

ou, que podem muito bem serem

esses diversos seres

que, continuamente nos visitam na sede

de profundamente conhecermos.

Provavelmente por essa razão

frequente e silenciosamente vêm e vão,

aparecendo e rapidamente desaparecendo

nesse universo que livremente atesto,o,

coexistir com outros, portanto se interligam

facilitando essas silhuetas que afirmo,

serem hologramas por certo.
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ESFERA

Nessa esfera nunca realmente sincera

aproveitando a vida estou,

amando e escrevendo com fervor

tudo aquilo que vejo e sinto

nessa minha existência cujo esplendor

verdadeiramente dedico ao Criador

que, evidentemente comanda tudo!

Como também logicamente vê

até mesmo os absurdos

que tantos frequentemente

silenciosa e erroneamente

teimam em continuamente fazer.
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UNIVERSO MAGNÉTICO

Pelo que tenho visto
pesquisado, mas também lido,
realmente existimos
num universo magnético,
por isso não nos colidimos.
Daí a levitação ser possível
quando a consciência usamos, afirmo,
foi assim que os extraterrestres criaram
as pirâmides por todo lado,
incluindo até mesmo o cosmo, é claro.
Por essa razão encontramos
no nosso sistema solar
pirâmides que atestam
a existência de seres que revelam
dominarem uma ciência incrivelmente avançada
qual, silenciosamente mostram
que não foram os egípcios quem lhes construíram
por nunca terem estado
nem na lua, nem muito menos em Marte,
onde pirâmides realmente existem,
isso é um caso comprovado.
Portanto, existimos rodeados
de magnetismo por todos os lados
e, por sermos seres energéticos
não somos literalmente eletrocutados.
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A MORTE

Estudei profundamente a Bíblia
mesmo sem ter frequentado universidade
em relação à religião,
como também sempre leio e li
qualquer estudo em relação à essa área
ou seja, a morte, qual, somente Jesus pode
por não ter sido criado
por extraterrestres, é claro.
Por isso experimentamos a morte
devido a um erro genético
quando no laboratório nos fizeram
sob o comando desse Deus singelo
que tudo pode,
por essa razão venceu a morte
por ser o seu próprio Criador
e, portanto não ter
essa maldição que eu e você
temos graças a esses seres
deuses, anjos caídos ou extraterrestres
que, desobedeceram e erraram
em suas inúmeras teses
quando evidentemente nos criaram.



70

FARSA

Após pacientemente pesquisar os documentos colocados
pelo governo americano ao domínio público verifiquei que
tudo não passa de uma grande farsa, pois há muito tempo
que já sabem que não somos os únicos seres inteligentes
existindo nesse imenso cosmo, aliás, até mesmo alguns
documentos provam que apesar de coexistirmos com se-
res totalmente complexos, e exóticos também existem
extraterrestres parecidos conosco por serem híbridos. E,
embora esses documentos cautelosamente mapeados fo-
ram colocados ao domínio público, sei que a maioria de-
les continuam guardados sob  o perfil de “top secret”, como
se fôssemos bobos e não estivéssemos preparados para
enfrentarmos essa preciosa verdade, ou seja, que absolu-
tamente nada que, pelo menos até agora nos foi ensinado é
verdade, começando com a CIA e as agências alfabéticas
que constituem os serviços secretos americanos, porque
tudo que disseram até esse presente momento é falso. Por-
tanto, por todos esses anos eles mentiram ao povo ameri-
cano como também para o mundo, criando assim todo tipo
de estórias na tentativa de convencer e destrairmos da re-
alidade que eles mesmos receiam, ou seja, que a grande
maioria desses seres extraterrestres são hostis e vêm ma-
tando e raptando, tanto seres humanos como animais, cau-
sando nesse complexo processo terríveis mutilações e de-
saparecimentos de ambos os grupos, como também a rea-
lização pela parte americana (Pentágono), que, esses se-
res por terem sido milhões ou bilhões de anos antes da
gente criado, inclusive existem documentos que falam que
nós fomos criados por um grupo de extraterrestre, qual,
na religião cristã são estudados como “anjos caídos”,
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outro engano criado pelo sistema para nos confundir, pois
anjos não têm sexo, e sendo assim não se procriam atra-
vés de uma relação sexual como os humanos. E, portanto,
por serem super avançados têm a habilidade de atravessa-
rem corpos físicos (paredes, janelas, portas ), porque as
suas composições são totalmente diferentes da nossa, al-
guns se dissolvem sob o contato da luz, outros parecem
ser espíritos por andarem em dimensões e outros tipos
são robôs ou projeções holográficas, todos possuem ar-
mas computadorizadas e dominam por completo tudo que
tem a ver com energia, daí possuírem diferentes armas
que envolve poderosos lasers assim como uma ciência
que ainda desconhecemos, qual, vai além da quântica. Essa
é a grande razão que nesse já longínquo passado esses seres
foram visto e entendidos como se fossem deuses devido
os seus extraordinários poderes. Por isso, quando final-
mente concluí que tudo que esses governos me ensina-
ram (brasileiro e americano) não passou de contos de vi-
gários e, quando comparei com tudo aquilo que vi, escu-
tei ou recebi telepaticamente desde criança, observei tam-
bém que esses diferentes tipos de seres usam também as
nossas consciências para extrair ou colocar os pensamen-
tos que desejam, por essa razão compreendo a aflição
desses governos de não nos revelarem a verdade, criando
no entanto uma farsa, que agora graças às vastas tecno-
logias e leis, estão perdendo o controle, incluindo até
mesmo a igreja. E, apesar de entender os seus medos ob-
viamente que não concordo, pelo fato de literalmente ter-
mos perdido mais de dois mil anos, prejudicando assim o
nosso natural crescimento em todos os sentidos, contanto
evolução.
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A FILOLOGIA

A filologia está provando
em suas preciosas análises

que a nossa história na realidade
não foi muito bem interpretada

nem muito menos contada
pois, inúmeros documentos ficaram isentos

de serem claramente revelados
graças aos terríveis sistemas

que, quase tudo têm manipulado
porque, outrora criaram

estórias, quais, francamente acho
serem ridículas, de fato,

mas, que até hoje ensinam sem hesitar.
Ficando então a pergunta,

quando isso irá realmente terminar?
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Porque, atualmente muitos estão vendo
até mesmo através da filologia,
que não segue mitos ou magias

mas sim, documentos históricos
realmente em diversos sentidos,
contanto que sejam conclusivos

em relação ao que se estar a analisar
referente ao nosso passado

que, lamentavelmente
e, por causa dessas correntes,
tudo que foi até agora revelado

está totalmente errado,
a filologia que diga, pois tem fatos.
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ENTIDADES ESPIRITUAIS CÓSMICAS

Estou vivendo num tempo
qual, de fato, considero fantástico!

Por realmente saber
até mesmo através dos Centros Espaciais
tanto o europeu como a própria NASA
que, verdadeiramente existem seres

denominados naturalmente
entidades espirituais cósmicas

existentes em universos paralelos
e, que sempre nos visitaram

como também provavelmente
terem sido eles que tudo aqui criaram.
Portanto, totalmente revolucionando

o nosso sistema de credo
qual, intitula sendo certo

tanto o monoteísmo como a criação
que veemente ensino ter sido então

mas, que agora, devido à ciência transforma
na totalidade essa estória
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que, na realidade nunca me convenci
por realmente desde criança ver

entidades de luz que
a mim apareciam e desapareciam,

mas que agora, esses Centros de saber e glória
estão aos poucos nos revelando
o que evidentemente há muito

naturalmente que já sabiam
que, na realidade existem

entidades espirituais e cósmicas
quais, incrivelmente coexistem

nesse cosmo criando sob o comando
desse Ser que tudo sabe e ver

mas, que nem sempre pessoalmente cria
por ter grande poder.
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OS HUMANOS SÃO SERES HÍBRIDOS

Amém Jesus e não os humanos
devido ao inequívoco fato

de serem descendentes dos anjos caídos
contanto, por serem híbridos.
Porque o dilúvio na realidade
não os dizimou na totalidade

pois, muitos conseguiram escapar
em suas avançadas espaçonaves

levando assim os filhos
que tinham criado com as mulheres aqui

quais, além de serem gigantes
são os que no livro de Gênesis

chamam-lhes de nefilins.
Esses seres a própria Bíblia

claramente intitula de gigantes
que, por outro lado,

são frutos dos anjos caídos
com as mulheres dos humanos,

sendo os seus pais de maiores tamanhos
e, como realmente estudamos

que os anjos não têm sexo
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então, logicamente que são
os extraterrestres que se rebelaram

contra as normas de Deus e dele mesmo,
por essa razão foram condenados

e naturalmente expulsos
desse imenso Santuário

intitulado Céu, lugar totalmente abençoado.
E, apesar dos cientistas estarem abismados

por literalmente descobrirem
esqueletos de gigantes incríveis

literalmente por todo lado
desse planeta, de fato,

provando assim que eles realmente
vieram até aqui,

portanto, levando muitos a crerem
que, na realidade esses raptos

verdadeiramente nunca pararam
e, que por isso, apesar de sermos humanos

somos evidentemente diferentes uns dos outros
e, por essa evidente razão

não somos apenas descendentes de Eva e Adão,
mas também desses seres

e, sendo assim, somos híbridos!
Pelo menos essa é a minha conclusão.
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MÃE ÁFRICA

És realmente poderosa e formosa
e, verdadeiramente gloriosa,
por teres uma história
francamente grandiosa.
Porque, esse continente de grande graça
foi onde Deus escolheu
para criar o homem
e, portanto foi nele
onde verdadeiramente tudo ocorreu.
Me refiro ao jardim do Éden,
origem da procriação
contanto, o que realmente somos
devemos sem enganos
lembrar e profundamente meditar
pois, apesar de sermos diferentes
devemos entender que a nossa origem
é totalmente baseada na mãe África,
berço e por muito tempo refúgio
de tantos que por ti passaram
como também ficaram,
seduzidos pela tua sublime natureza
de uma incrível riqueza e beleza,
mas também pela tua compaixão.
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VISITAÇÕES

No meu modesto e pacato quarto
onde, realmente passo

horas escrevendo, orando e profundamente meditando,
muitas vezes quando menos espero

recebo visitações que, claramente vejo
nada realmente podermos fazer.

Porque, as evidências me levamcrer
que esses seres foram muito antes de nós criados

e, por causa disso como também
devido às suas naturais composições

pois, tanto se materializam como se decompõem
por navegarem em dimensões

como se fossem espíritos totalmente ativos
mas, que vêm apenas em missões

quais, francamente ainda não descobri.
Em suas breves e silenciosas visitações

comunicam-se telepaticamente
e, inclusive já foram vistos

assim como incrivelmente filmados
em seus discos, retângulos, bolas
losangos, ou triângulos voadores
levitando na superfície de rios

açudes, mares e lagos
sugando tudo que lhes compõem
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e, neles levando o que livremente tiraram
sempre usando luzes, quais, entendo serem
algum tipo de tecnologia super avançada.

Esses seres também se comunicam à distância
pois, quando profundamente medito

às vezes lhes tenho visto
como também recebido comunicações
tanto em inglês como em português,

porque conseguem literalmente penetrar
e, portanto nos dominar

pois, tem o poder assim como saber
da nossa caixa linguística

que, em nosso cérebro se localiza
quando entendem penetrar.
Talvez por isso no passado

foram, de fato, vistos como deuses
por verdadeiramente serem avançados

e, com isso, evidentemente terem poderes.
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PECADO

As doutrinas religiosas
veementemente nos ensinam,

contanto nos informam,
sobre a existência

juntamente com o perigo
que o pecado causa

em cada vida nessa estrada.
Mas, pelo menos quanto a mim,

e, da maneira que claramente vejo,
o grande “Pecado”, está no silêncio
em relação à realidade das criações

pela Igreja não revelada
por causa do medo

pois, evidentemente sabem que erraram
ao elaborarem erroneamente, de fato,
uma dogma totalmente contraditória

aos seus próprios ensinamentos
porque, se o pecado realmente existe

então, há muito que violaram
o que eles mesmos orgulhosamente criaram

por isso, essa crucial verdade
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infelizmente até hoje omitem
ou seja, que pelo menos três criações existiram,

como também a realidade
que a semente do homem de verdade

não vem obviamente de Adão,
mas sim de gigantes e dos anjos caídos

quais, por terem aqui reproduzidos
então, na realidade não eram anjos

mas sim extraterrestres
que, no cosmo inteiro viajam

por serem por Deus comandados
a criarem tudo com grande vibração.
Por isso, nada realmente é perfeito

pois, quando cautelosamente analiso cada criação
então, vejo logo as marcas do pecado

que tanto elaboram em seus longos relatos
e, para ser mais franco,

até mesmo onde eles mesmos estão, de fato,
o pecado abundantemente flora,

em vez apenas das estórias que criaram.
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BATE-PAPO

Certo dia, um importante amigo
pesquisador, artista e doutor

num bate-papo totalmente informal
inesperadamente me perguntou

quem eu achava que era?
E, prontamente lhe respondi
que, quando analiso o cosmo

e vejo tantos pingos ou pontos
literalmente espalhado por todo lado

embora serem corpos celestes
então, quando com eles me comparo
imediatamente vejo o meu real relevo

e, naturalmente fico abismado
ao ver tanta gente com tanto ego

mas, que, quando calmamente analiso
o quanto são realmente complexos
logo vejo que nessa comparação
francamente nem têm, nem são

absolutamente nada nessa medição.
Parado e realmente calado

pensativo por alguns segundos ficou
e, em baixa voz articulou
essas exatas palavras que,
apesar de não terem graça
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é o que realmente somos
dentre vários mundos de esplendor

ou seja, somos simplesmente
bactérias totalmente inteligentes

existindo dentre esses corpos celestes
que comumente noturnamente
me falasse que costumas ver
como também compreender.

Pegando logo em seguida
o seu quente e cheiroso copo de café

e, entre goles e mordidas
no delicioso sanduíche de queijo,

vi que fitava um grande e lindo espelho
que decora essa moderna cafeteria

onde distinta gente por ela diariamente passa.
E, após brevemente se despedir

caminhou apressadamente ao seu carro,
partindo dali diretamente ao trabalho
e, pensativo por algum tempo fiquei

pois, sinceramente não esperei
que pensasse como eu, é claro.
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DIMENSÕES

As dimensões existem
e, para ser franco,
narro aqui sem enganos
que, apesar da enorme complexidade
existente nessa verdade,
coexistimos na realidade
com essas dimensões, assim como,
com as diferentes formas de vida
sejam angélicas ou interdimensionais
realmente, totalmente inteligentes
que nelas habitam por todo o cosmo
em guerras perpétuas que assim,
continuamente mudam o semblante
dessas dimensões que naturalmente se interligam
causando beleza como também drama
e, nesse processo existencial mostram
uma existência que muitos
francamente, nunca pensaram existir.
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QUANTUM E A REALIDADE DA MULTIPLICIDADE

Desde criança entendi que tudo, realmente, existe interli-
gado, mas, sinceramente, o que desconhecia era a existên-
cia quântica que, como numa mágica consegue naturalmen-
te transportar e, assim, nitidamente revelar através de uma
única fonte ou, se assim preferirem ser, realmente ao mes-
mo tempo aparecer em diferentes lugares e, apesar dessa
incrível complexidade também se revelar holograficamente
como se tudo fosse uma ilusão perene. E, nessa comple-
xidade em forma sempre crescente, entendo o existen-
cialismo coletivo ser exatamente como o quantum pois,
apresenta uma realidade cuja beleza, grandeza e multipli-
cidade, fazem-me na reencarnação naturalmente acreditar
devido à sua similaridade e singularidade que, sinceramente
não me canso de imaginar. E nessa profunda e prolongada
reflexão realmente fico, todas as noites, calado em meu
quarto, pensativo ou meditando e observo através da janela
as estrelas pulsarem, brilharem e assim silenciosamente
me revelarem as magníficas formas de vidas existentes
nesse cosmo onde estou fisicamente e espiritualmente pre-
sente, portanto coexistindo e tentando tudo isso claramente
entender. E, conforme a ciência avança se descobrem no-
vas realidades como também fórmulas, mecanismos im-
portantes para ajudarem no conhecimento cósmico, o qual
inclui até mesmo o invisível, como no caso da matéria negra
que, agora, com a descoberta do quantum, tornou-se a for-
ça motora que expande e contrai os universos, como tam-
bém é responsável por criar a multiplicidade, fenômeno
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outrora reservado apenas para os considerados “santos”,
mas que agora a física quântica nos mostra ser realmente
possível “objeto ou vida” se encontrarem ao mesmo tem-
po em múltiplos lugares, holograficamente ou fisicamen-
te, criando com isso uma enorme dor de cabeça à Igreja
que até hoje considera isso ocorrer por ser milagre e dom
divino, por essa razão até agora abertamente ensinam em
sua dogma e apresentam nas biografias dos santos”, exa-
tamente isto, como vemos na história de Santo Antonio,
presente fisicamente em dois lugares ao mesmo tempo.
Quero aqui deixar bem claro que não acredito em fenô-
menos ou mistérios, por achar serem frutos da nossa ig-
norância, porque na realidade tudo tem uma explicação
de ser. Outro fator relevante se encontra no poder que
temos em criar, daí termos uma história realmente reple-
ta de folclore e lendas, embora prefira seguir as evidênci-
as, e sendo assim, então, continuarei lendo, pesquisando
e cautelosamente analisando os fatos que estão surgindo
tanto através das experiências feitas em laboratórios como
as realizadas através de sondas e satélites que atualmente
quase semanalmente nos revelam novas criações aumen-
tando com isso as nossas percepções e nos aprofundando
no conhecimento do quantum e a realidade da multipli-
cidade que, cedo ou tarde, claramente nos ajudará em vá-
rios sentidos, até mesmo na área da teleportação, outrora
vista apenas como mera ficção, mas que agora já está fa-
zendo sentido.
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VIBRAÇÃO

Em ondas vindas distantes
totalmente emocionantes
como realmente vibrantes,

quando profundamente medito
e, contanto, silenciosamente

verdadeiramente me comunico
confesso, que, francamente fico

vibrando com esse saber.
Porque, lamentavelmente
o  que realmente aprendi
como infelizmente ouvi

literalmente por todos os lados
graças à terrível ignorância, é claro,

é, que, a comunicação telepática
apesar de sua graça não existe,

caso que, pelo menos para mim,
acho evidentemente ser muito triste.
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Primeiramente, por naturalmente saber
pois, há vários anos que medito

que, a comunicação telepática não somente existe
mas, vibração também causa

por causa das informações que livremente
em nós normalmente causa.

Por isso, naturalmente afirmo
essa comunicação e vibração serem reais

pois, obviamente acontecem
por realmente serem
uma forma de energia

qual, com alegria recebo
porque não tenho medo
e, naturalmente entendo

que, sem o saber viverei num tormento
assim como em eternos lamentos

exatamente como esses tristes seres
por tristemente não terem o conhecimento.
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LUZES NO DESERTO

Aproveitando as bem-vindas férias
viajamos até o deserto
e, em pleno céu aberto

perto de uns belos cactos acampamos.
Lembro-me que estava exausto

por isso, não me importei de preparar o café,
abrindo rapidamente alguns alimentos enlatados

acompanhado com um suco bem gelado
para, logo em seguida ir dormir.

Despertando de madrugada
devido às fortes luzes que,

mesmo dentro do pequeno acampamento
atravessavam o grosso plástico

como se na realidade não fosse nada.
Confesso que não tive medo

apenas uma grande curiosidade
em descobrir quem estava ali

naquela hora causando tanta claridade.
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Para, de repente, claramente ver
sete bolas que pareciam serem plasmas

de cor alaranjada
por um certo período de tempo
no céu simplesmente dançarem

ou, se assim preferirem, flutuassem.
Para, então, repentinamente se juntarem
e, assim, uma gigante esfera formarem

qual, emanava uma luz comparada com o neon
porque, agora, o seu tom era suave
revelando-me assim uma realidade
que na verdade nunca esquecerei
pois, evidentemente agora sei

que, constantemente somos visitados
e, daqui silenciosamente levados

sem que nada ninguém possa fazer
em relação a esse fato

qual, vejo que nesse mundo atual
estar realmente a crescer.
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VELHOS QUESTIONAMENTOS

Acho realmente interessante
esses velhos questionamentos
há muito evidentemente feitos
por todo aquele que tem sede
de verdadeiramente entender

essa criação cuja verdade e saber
de nós ficaram omitidos

sem naturalmente entendermos o por quê?
Porque na realidade quando

paramos e calmamente analisamos
todas essas variadas e complexas realidades

então, temos obviamente de verdade
a obrigação de entendermos
o por quê, que agimos assim,

demonstrando um complexo comportamento
qual, francamente vejo e sinto

ser totalmente programado
como, se na realidade, de fato,

fôssemos robôs realmente contratados
incrivelmente à distância,

vindo então logo em seguida a pergunta,
será que verdadeiramente foi assim
que, realmente fomos elaborados?

Não estou me referindo à disciplina
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mas sim, ao comportamento
pois, muitas vezes quando silenciosamente analiso

grupos de humanos se reunindo
em igrejas, festas, restaurantes

ou, simplesmente descontraidamente conversando,
vejo sem enganos não se tratar

nem de normas ou praxe,
porque naturalmente as repetições fazem

e, muitas vezes sem nem perceberem
ou, realmente entenderem
a razão de serem assim.
Levando-me então a crer

que não é o meio ambiente que me forma
e, se estiver certo em relação a essas normas

então, a única provável explicação
é que somos programados

por inteligências que existem do outro lado
portanto, de distantes dimensões

e, sendo assim, esse habitat na realidade
é um dos gigantes laboratórios

que, constantemente nos analisam
como se fôssemos simplesmente objetos

existindo nesse imenso teatro
repleto de questionamentos
como também ensinamentos

mas, que se por nós mesmos não descobrirmos
então, daqui também passaremos como os outros

ou, deveria dizer a grande maioria,
porque lamentavelmente

parece nunca entender a razão
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tanto de aqui viver
como do seu próprio ser
totalmente imperfeito.

Pois, o que realmente aqui aprenderam
além de existirem num cotidiano repetitivo

mergulhados em mentiras, destruições e vícios
pelo sistema serem usados.

Daí não me surpreender com esse fato
de existir tanta confusão
na área da compreensão
contanto, da consciência

pois, constantemente lidamos
com esses dois diferentes fatores,

o interno e o externo
que, se realmente estiver correto,

se interligam por certo
e, nesse complexo processo

guardam em sigilo tudo que sabem
por isso, tenho os meus questionamentos
exatamente como os filósofos fizeram

em busca da verdade
sobre o existencialismo

pois, como eu, suspeitaram
viverem numa total irrealidade, de fato

porque, por onde estiveram
e, por todos os lados que olharam

logo entenderam existirem
num universo totalmente simulado

portanto, realmente falso.
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HISTÓRIA

Todos os dias incrivelmente elaboramos
estórias cujos enganos tristemente
fazem-me ver o quanto por todo esse tempo
sem lamentos realmente nos enganam.
Porque, quando abismado analiso
as versões que temos lido
tanto sobre a farsa do descobrimento
como as mentiras que tanto têm dito
sobre a História nesse plano
confesso, ficar realmente ofendido
com todos esses propositais enganos.
Por isso, decidi esse texto criar
para, assim, tentar mostrar
que a nossa real História
pode muito bem não ser tão gloriosa
como a religião naturalmente tenta provar.
Porque, se realmente analisarmos a fonte
de onde tudo isso foi inventado, então,
logo veremos, de fato, que vemos sendo
manipulados pelo sistema que sabe da verdade
mas, que insiste em não nos revelar.
Daí, francamente achar
essas histórias uma verdadeira piada
pois, as evidências são absolutamente claras
em relação a nossa raça
porque, não viemos de Eva ou Adão,
mas sim de paralelas criações
por diferentes seres elaboradas.
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PARAÍSO

Nesse imenso paraíso

de flores, cânticos, fragrância e cores

sinto-me totalmente perdido

e, nesse processo de incrível nexo

tudo isso alegremente analiso.

Porque, afinal de contas,

nesse enorme campo habito

daí, evidentemente reconhecer

por constantemente ver

e, portanto viver nesse paraíso.

Repleto de fauna e flora

totalmente inteligente

e, assim, verdadeiramente contentes

se pintam, multiplicam, falam e cantam,

coexistindo comigo

nesse magnífico paraíso,

realmente livres e, por isso são felizes

pois, vivem num campo encantado

graças à natureza

que, como eu, naturalmente amam.
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VIDA

O que é a vida?

E, o por que, que temos diferentes destinos

ou, se assim preferirem, estradas?

Será que o físico supera o espírito?

E, se assim for...

Então, qual é o papel do espírito nessa dimensão?

Pois, definitivamente sei que existe!

E, se por acaso estiver certo

então, a única evidente conclusão

é, que realmente existimos

em um cosmo totalmente holográfico

incrivelmente interligado

por universos paralelos, de fato,

repletos de inúmeras vidas

de diferentes saberes

e, quais composições quânticas

confundem-nos a realidade do existir

pois, a real vida é eterna

qual, fisicamente não possuímos, e fim.
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ARMADILHA

Dizem que Deus disse,
embora não tenham suficientes provas,

crescei e multiplicai.
Acontece que agora,

com a velocidade desse crescimento
estamos chegando ao ponto
realmente de esgotamento

literalmente em todos os sentidos.
Pois, com a super população criaremos

profundos problemas para todos
portanto, quando isso analiso
então, evidentemente que vejo
ter sido uma incrível armadilha

por isso, obviamente não acredito
esse comando ter realmente sido
falado por um Deus verdadeiro,

mas sim, por algum extraterrestre
ou, se assim preferirem,
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por um anjo caído
que aqui viveu por um tempo
criando e totalmente livre.
Daí, naturalmente entender

ter sido uma armadilha
e, sabem para quê?

Para, literalmente nos destruir
pois, porque contra Deus se revoltaram

perderam a eternidade de suas próprias vidas,
por essa razão não se importaram

aqueles que eles criaram
também perderem as suas vidas.
E, apesar de parecer perplexo
ou, até mesmo inacreditável,

estou convencido isso ser uma arapuca
qual, terminará mal, é claro.
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SERES QUÂNTICOS

Em buracos negros e brancos
como se fosse um encanto

livremente viajamos
e, assim atravessamos

universos que existem interligados
exatamente como somos.

E, por sermos seres quânticos
então, a nossa estrutura
é totalmente diferente

das dos seres intitulados terráqueos
que são bem mais fracos
devido à sua composição.
E, dessa forma existimos

nesse cosmo verdadeiramente vasto
e, repleto de diferentes seres

alguns totalmente programados
por serem robôs, de fato,

enquanto outros são gigantes e anjos,
existindo também os demônios,

como também os coloridos
assim como os pequeninos, é claro.
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Porque no cosmo existem diversas tribos
com uma linguística realmente avançada

pois, inclui números, fórmulas,
música e até mesmo a matemática
mas, como somos seres quânticos
ou seja, naturalmente energéticos,
daí nos alimentarmos dos átomos,

energia que precisamos
para evidentemente sobreviver
porque, realmente no cosmo

as radiações são altamente elevadas
por isso, para proteger toda a raça
além dos nossos equipamentos

como também uniformes
temos uma constituição
que, claramente pode

essas energias enfrentar
e, obviamente não nos matar,

daí os humanos não poderem suportar
pois, a sua estrutura é mole

por serem formados de moléculas
que se evaporam ao lhe enfrentar.
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UNIVERSO HOLOGRÁFICO

-
É incrível os dados

que até a NASA tem apurado
em relação ao cosmo

qual, agora acham
vivermos num universo holográfico

portanto, totalmente irreal.
Isso me excita como também intriga

pois, se realmente essa teoria
estiver totalmente correta

então, nada incrivelmente existe
e, sendo assim, então,
existimos virtualmente

dentro de um vídeo game perene
portanto, num imenso teatro
qual, cada ser tem o seu ato

ou seja, peça, nesse gigantesco
universo holográfico.

Isso para mim é fantástico!



103

Porque esse Criador, de fato,
detalhadamente em tudo pensou

pois, esse é o resultado
desses seres terem se rebelado

contra Deus, é claro,
e, assim, evidentemente perderam

de existirem no Paraíso
que Ele, para eles, tinha criado.
E, por lamentavelmente sermos
os frutos desses anjos caídos

então, estamos pagando o prejuízo
desse erro realmente terrível!

Porque nos deixou prisioneiros
nesse universo holográfico

portanto, prisão por Deus elaborado
num plano totalmente mágico

e, se isso realmente não bastasse,
verdadeiramente letal,

por ser finito, contanto mortal
portanto, esqueçam as vaidades

porque essa vida é banal.
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 HISTÓRIA PROIBIDA

Uma das divindades mais importantes da Mesoamérica era
Quetzalcoatl ou serpente emplumada, no México e duran-
te muito tempo adorada. A cultura Teotihuacán remonta
aproximadamente ao ano de 400 a.C., mas seu apogeu foi
entre os anos 100 e 550 d.C.. Teotihuacan, ou seja, o lugar
onde os homens se tornam deuses, no passado chegou a
ter uma área de 25 Km quadrados e entre 150 e 200 mil
habitantes, foi a cidade mais populosa que existiu em todo
o continente americano na época pré-hispânica durante o
período clássico. A razão desse grande crescimento po-
pulacional foi devido ao fato da região oferecer várias opor-
tunidades na área artesanal e intercâmbio, como também
possuir bom clima e solo. Outro motivo que fez essa re-
gião progredir no período clássico da Mesoamérica fo-
ram as relações comerciais com praticamente todas as
culturas dessa época. O impressionante é que, como toda
história, depois do apogeu foi destruída e abandonada, pro-
vavelmente pelo seu povo, os teotihuacanos, e séculos de-
pois foi habitada pelos astecas. Dentro da pirâmide foi
descoberto um túnel com três câmaras, a sua profundida-
de começa quando atingimos 14 metros terminando aos
18. Suas paredes são repletas de pirita, um material metá-
lico que reflete a luz, os arqueólogos acreditam que esse
brilho representava as estrelas. De acordo com as análises
e estudos ficou entendido que os teotihuacanos usaram o
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túnel por cerca de 250 anos. Segundo os especialistas afir-
maram, esse povo retornou diversas vezes até o fecha-
mento do túnel, o que não ficou claro foi a razão disso
ocorrer. O que ficou claro foi a ligação sócio-poética entre
a sua elite e a elite de outros povos de diferentes lugares.
Dentre os milhares de objetos encontrados os especia-
listas afirmaram que nenhum foi usado, foram feitos e
ofertados. No final do túnel e, em uma das câmaras, fo-
ram encontradas 4 esculturas, 3 de mulheres e uma de ho-
mem. Em sua cultura a mulher tinha mais importância que
os homens. Conforme a sua cultura as primeiras divinda-
des são femininas, as mulheres eram associadas à fertili-
dade e a terra. As esculturas traziam linhas e objetos fei-
tos de jade e pirita. Alguns arqueólogos acreditam que essas
esculturas podem significar os seus fundadores, os seres
que possuem o dom da geomancia e que determinaram
onde a cidade deveria ser construída. O que me impressi-
onou ao ler essa história é que ninguém até hoje sabe de
onde vieram esses seres, apesar de muitos estudiosos
apontarem às estrelas, contanto ao cosmo, e sendo assim,
então, está absolutamente claro para mim que esses seres
eram extraterrestres.
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CONHECIMENTO

Quando realmente

conhecermos o nosso ser

portanto, as nossas origens

então, todos esses

atuais fundamentos

erroneamente ensinados

porque, com o conhecimento

mitos deixam de existir

e, assim, finalmente conheceremos

quem realmente somos enfim.
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 A EVOLUÇÃO HUMANA

Ao avanços tecnológicos
claramente me mostram
a evolução humana
num processo de grande nexo
apesar de ser realmente complexo.
E, assim, apesar dos pesares,
o homem segue com toda naturalidade
o seu processo que, na realidade,
está alcançando rapidamente de verdade
para, assim, evidentemente atingir
a sua real capacidade
e, nesse processo preparar-se
para daqui verdadeiramente sair
e, no cosmo onde coexiste
com outros seres super avançados e felizes,
nessa natural evolução prosseguir
descobrindo, colonizando e aprendendo
exatamente como fizeram
os nossos ancestrais que, de longe vieram
e, aqui nos fizeram para esse fim.
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DEUSA DOS UNIVERSOS

Num já distante passado
os diferentes seres que aqui habitaram
provenientes desse cosmo fantástico

de fato, acreditavam existir
uma deusa que assim,

controlava realmente todos os atos.
Com o surgimento dos faraós no Egito

juntamente com a sua soberania,
criaram então o monoteísmo

e, por causa disso, essa antiga crença
totalmente politeísta

deixou de existir
graças à autoridade e à violência

imposta pelo faraó enfim.
E, assim, uma nova filosofia
nesse mundo passou a existir
agora, em vez de acreditarem

como também adorarem
diversos deuses sob o domínio de uma deusa,
foram literalmente forçados a acreditarem

assim como adorarem
nesse caso, em vez de diversos seres,

apenas o sol, contanto num astro,
que a vida e os alimentos vos davam.
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Para, em seguida com a criação
do judaísmo e anos depois do cristianismo,

o monoteísmo transformar-se para um Ser Criador
e masculino, por causa do patriarquismo

que, assim, em todo o mundo se espalhou.
E, embora até hoje existir

apesar de em pequena escala essa crença,
apesar de atualmente ser vista como seita,

devemos entender que no passado
essa deusa era entendida, de fato,

como criadora e protetora dos universos
por essa razão quase todos lhe adoravam.

Portanto, com a chegada
dessas novas filosofias

aos poucos o poliganismo
começou a não mais ser visto

como a teoria central da criação
e, com isso, lamentavelmente perdemos

pois, com o passar do tempo
e, graças à ignorância,

guerras, inquisições e destruições
foram causadas em nome de Deus

e, nesse processo louco e complexo
tudo que até aquele presente momento

fora minuciosamente escrito
pelo fogo foram destruídos

e, assim, ficamos sem saber da nossa origem e fim.
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ENTENDIMENTO

Quando você definitivamente entender

que, realmente coexistimos

com seres incrivelmente diferentes

nascidos bem antes de nós

e, totalmente diferentes da gente então,

a sua percepção mudará

porque com esse entendimento

verás sem lamentos

que existimos num cosmo

em forma sempre crescente

qual, verdadeiramente nos permite

vivermos nessa magnífica interligação.
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INFERNO

Dante estava absolutamente certo
quando eloquentemente narrou
que, esse planeta onde estamos
qual, o comparo como pingo ou ponto
nesse cosmo quase infinito
e, cuja beleza literalmente nos engana,
pois não é como muitos imaginam
um verdadeiro paraíso,
mas sim um incrível inferno
onde as vidas brevemente ficam
e, muitas vezes para ele retornam
porque, quando aqui existiram
foram realmente maldosos
por isso, o ano repetiram
daí, evidentemente retornarem
ao inferno intitulado por uns como escola,
enquanto outros mais ousados
lhe chamam de purgatório,
devido ao que aqui passam.
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PENSAMENTOS,

POESIA & PROSA
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Acreditem ou não, mas, de acordo com as últimas pesqui-
sas relacionadas com a consciência, quando alguém se
passa (falece no campo físico), provou que não perdemos
a consciência e que ela continua. Esse estudo comprovou
esse fato nas pessoas que tiveram experiências de morre-
rem e ressuscitarem (NDE), em inglês, e incrivelmente
narraram nos mínimos detalhes o que seu espírito viu du-
rante o período em que esteve fora do corpo, provando
que a consciência existe fora do cérebro e que essa não
morre quando nós passamos desse estado físico, qual,
estamos prisioneiros. Outro fato realmente importante e
impressionante em relação a esse mesmo estudo tem a
ver com a telepatia, qual, está absolutamente provado que
acontece independente da distância, ou seja, podemos re-
ceber comunicações vindas do cosmo, contanto, dos inú-
meros tipos de seres super inteligentes que nele habitam
e, como se isso não bastasse, a própria CIA colocou docu-
mentos outrora secretos baseados em estudos feitos na

Os gênesis realmente
ocorrem continuamente
em universos múltiplos
e, totalmente mágicos.

o o o o o
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década de quarenta que provaram existirmos totalmente
interligados mesmo sem conhecermos na totalidade os
outros seres que coexistem nesses universos paralelos mas
interligados. E, para concluir essa narração e no mesmo
contexto, ficou também comprovado que a reencarnação
existe após realizarem testes psicanalíticos de regressão.
Quando li os documentos confesso que sorri e por algum
tempo refleti tanto nas minhas próprias experiências como
no que a Bíblia afirma em seus textos terem sido ditas por
Jesus, daí terem marcado em vermelho. Jesus nos falou
que somos todos irmãos (interligação), disse que a morte
não é o fim (somos seres espirituais vivendo dentro de um
corpo físico), Ele mesmo citou que somos como Ele, por-
tanto somos deuses e, nessa mesma enciclopédia (Bíblia),
encontramos também histórias de reencarnação, qual, ocor-
reu até com Deus mesmo para nos mostrar e prover ser
real (Jesus Cristo). De acordo com esse profundo estudo
realizado durante muito tempo por cientistas  americanos
e de outras nacionalidades que residem nos Estados Uni-
dos e se naturalizaram cidadãos desse país, o poder exis-
tente na mente é realmente impressionante, daí podermos
nos comunicar telepaticamente, ver coisas à distância, ti-
rarmos fotografia olhando para uma câmera e levitarmos
objetos incluindo a nós mesmos.

o o o o o
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Toda aurora que no horizonte surge
claramente nos mostra uma nova criação

que, silenciosamente surge
para clarear a escuridão

que noturnamente aparecerá
nesse ciclo contínuo

qual, nunca nos deixará
porque foi exatamente assim

que foi elaborado a sua criação.

o o o o o

Dentre as maiores como também fascinantes
arquiteturas existentes nesse mundo é a “Grande

Pirâmide do Egito”, mas na realidade e apesar daquilo
que veemente nos ensinam ninguém até hoje sabe
quem foi o seu autor e, como se isso não bastasse,
muitos arqueólogos atualmente acreditam ter sido

construída durante a primeira criação ocorrida nesse
planeta, qual, e de acordo com textos religiosos

encontrados em livros sagrados na Índia, essa criação
ou gênesis aconteceu de gigantes e, que foi elaborado

por seres gigantes semelhantes ao leão.

o o o o o
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Está agora provado que os sons acústicos
ajudam a levitar grandes e pesadas
estruturas, como às que formaram

as construções das pirâmides por exemplo.

o o o o o

Uma das coisas que mais me impressiona da mesma
maneira que me fascina é a realidade que os nossos
nervos se comunicam totalmente independente da

nossa mente, contanto da nossa consciência.

o o o o o

Vivemos em um universo
que, constantemente se expande

apesar de ser finito.
E, embora ainda não entenda

como realmente tudo começou,
fisicamente se falando, hoje, por causa

das avançadas tecnologias
estamos começando a entender

apesar das enormes complexidades
existentes em seu ser.
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o o o o o

Às vezes tenho a impressão
sermos apenas meros insetos

em relação ao enorme conhecimento
existente no cosmo, qual, sinto

ser contínuo e perpétuo.

o o o o o

Será que a lua foi criada
por extraterrestres para

nos espiarem e secretamente trabalharem
nesse sistema solar?

o o o o o

O planeta Terra nada mais é
do que um dos vários laboratórios

espalhados por esse cosmo
cuja missão é pesquisar

criar e magnificamente integrar
tudo que fazem em todos.
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o o o o o

Inicialmente se pensava que os Vedos tinham sido elabora-
dos por volta de 1500 a.C. por causa das evidências lin-
guísticas e na teoria da invasão ariana, que hoje está sendo
pouco aceita pelos estudiosos, quais, agora acreditam que
essa religião se iniciou bem antes desse tempo, ou seja,
pelo menos há 2000 a.C., ou mesmo antes. Os Vegas for-
mam a base do extenso sistema de escrituras sagradas do
hinduísmo que representam Vedismo ou religião de Veda,
na Índia. Outro fato curioso, mas realmente pouco desco-
nhecido sobre essas antigas civilizações se dar ao fato de
muitos erroneamente acharem que o livro chinês Yi Ching
é o livro mais antigo do mundo mas na realidade é o Rig
Veda (conhecimento), é um livro que reúne hinos vedas ,
sanscritos dedicados às divindades Rigvedic, que, por ou-
tro lado, foi absorvida ao ao Hinduísmo depois, acredita-
se existir entre 1000 e 1500 a.C., portanto bem antes da
Bíblia ter sido criada. Os judeus têm o”livro dos Gigan-
tes”, qual, narra claramente pertencerem a outra totalmen-
te diferente criação. Portanto, se contarmos todas as cria-
ções existentes aqui elas totalizam pelo menos três em di-
ferentes períodos (Anjos caídos, Gigantes e a do Homem).

o o o o o
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Existe totalmente estacionado
e, desde a década dos anos quarenta
debaixo do gelo um enorme disco

de aproximadamente uma milha de largura
em plena Antártica

onde até mesmo presidentes, de países,
primeiro-ministros e políticos

como também líderes religiosos
que afirmaram existir extraterrestres

de crânios alongados semelhantes às pinturas
existentes no Egito, quais, claramente afirmam

que esses seres verdadeiramente habitaram
o Oriente Médio, é claro,

pois até mesmo na Antártica existem pirâmides,
de fato, assim como lagos de lavas

devido aos inúmeros vulcões
existentes dando então vida sempre

aos diferentes seres
que lá há muito que existem.

o o o o o

O paradoxo que vejo nesse universo  é que me parece
ser uma universidade para analisar os espíritos

existentes dentro de nós.
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o o o o o

Não vejo o mundo como uma máquina
mas sim, como uma incrível mágica,

porque na realidade não passa
de uma grande ilusão.

o o o o o

Quanto mais o homem descobre
com as suas incansáveis pesquisas

planetas, galáxias e até mesmo vastas águas
nesse belo, gigante e complexo cosmo

realmente fico maravilhado
pelas nítidas evidências, é claro,

que, além de ser verdadeiramente inteligente
é, de fato, coabitado

por seres que acho serem
logicamente preciosos

quais, acredito que lhe criaram
como tudo mais.

o o o o o
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O mais recente método de transporte
está sendo usado aproveitando
a luz do laser para transferir
como também transportar

pesados cargos pelos universos
portanto, a distância não é mais

um problema complexo.

o o o o o

A lua não é um corpo celeste
como outrora pensado...

mas sim um posto de guarda
onde seres extraterrestres

constantemente nos observam
como também nos visitam,
incluindo até mesmo Marte

e, a razão pelo qual lhe monitorizam
tem a ver com o terrível ataque

nuclear que sofreram
qual, lhe destruíram sem piedade.

o o o o o
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Embora pareça ser um total absurdo,
o fato é que há pelo menos duas décadas

os Estados Unidos fizeram um pacto
com seres extraterrestres intergalácticos
e, desde esse tempo que vem trocando
todo tipo de informação como também

o que produzem e têm, daí realmente suspeitar
que, por detrás de tantos desaparecimentos

tanto de animais como de humanos,
fazerem parte desse entendimento,

talvez por precisarem partes
devido às suas guerras perpétuas

ou, provavelmente, apenas para recriar
o que consomem para se alimentarem.

o o o o o

Aprendi com a meditação
que tudo existe interligado,

revelando-me assim um quadro
cujo saber coexiste

em profundas realidades, de fato.

o o o o o
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Realmente, durante muitos anos
lamentavelmente existe

sob as mentiras e os enganos
de um sistema minuciosamente criado

para esconder os fatos
da nossa própria História

por isso, após entender tudo isso,
não me surpreendo não terem visto

esse crime horrível
qual, totalmente mudou

o curso da nossa História
tornando-a até mesmo proibida
pois, apesar da ciência constatar

que tudo que nos ensinam
não passam de meros mitos,

o sistema mesmo assim persiste
juntamente com a religião
em continuarem enganando

e essas tolas lendas narrando,
porque o que chamam de fatos

na realidade nunca existiram, de fato,
por isso resolvi criar esse livro

pois, já estou cansado
desses propositais enganos.

o o o o o
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Somos seres orgânicos e genéticos, por isso, devido
à nossa composição celular não podemos, como

gostaríamos, viver em qualquer lugar desse vasto cosmo
como fazem os seres andróides e ciborgues, exatamente

por não possuírem a nossa estrutura molecular.
Por essa razão e se queremos viver longamente em

qualquer lugar, então teremos de mudar a nossa conjunção
fisiológica e passarmos nessa transformação graças

à natural evolução seres cyborgs.

o o o o o

Preparem-se para
as novas evidências

que em breve irão surgir
pois, tenho absoluta certeza

que mudarão
o que outrora pensavas

ser um fato e fim.
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