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Obra poética que fascinantemente nos revela

a existência de seres inteligentes

e a complexidade dessa incrível realidade.

O autor
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Quando Silvio convidou-me para prefaciar sua obra e acei-
tei não sabia tratar se de um livro sobre Extraterrestres, assunto
deveras polêmico.

Silvio é um pessoa dedicada a vários saberes não se limi-
tando a uma área única. Sua curiosidade o move e à medida que
sacia alguma dúvida outras tantas surgem o levando sempre a
pesquisar, a estudar cada vez mais abrindo o campo de questio-
namento, estudo.

As suas conclusões o autor nos repassa através de poe-
mas livres, tornando mais ameno o conteúdo que poderia ser
entendido como de cunho científico, mas que na realidade são
conclusões pessoais fruto de estudo e vivências.

Não me cabe duvidar de tal, mas induzir o leitor a se ques-
tionar e enveredar nesta área que pode parecer fantasiosa, mas
que já foi tema de estudos da doutrina espírita, inclusive, mos-
trando conclusões assertivas de tal existência. É um amplo cam-
po de estudos e por isso o assunto continua em aberto.

As conclusões de Sílvio são pessoais, o leitor poderá con-
cordar ou não, mas para isso convido-os a lerem os poemas de
Silvio Parise sobre o tema.

Isabel C S Vargas

 “Assim como o rosto de nenhum homem é igual ao de
outro, da mesma forma são diversas as civilizações espalha-
das pelo espaço. Elas divergem segundo as condições que
lhes foram prescritas e de acordo com o papel que cabe a

cada uma no cenário universal”.  Alan Kardec

PREFÁCIO
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Sobre o Autor

      Agradeço ao meu bom Deus ( Jesus Cristo ) pela inspiração
e conclusão de mais uma obra literária.
     Silvio Parise É poeta,escritor, contista, compositor, filósofo e
tradutor. Nasceu no bairro do Catete, RJ, em 30 de junho de 1957.
Quando tinha poucos meses de nascido foi levado por sua mãe
para a cidade de Recife, PE, onde viveu toda a sua juventude e,
além das inesquecíveis lembranças tem residindo lá vários famili-
ares. Começou a escrever poemas líricos com a idade de treze
anos, contabilizando até o presente momento mais de cem com-
posições em variadas categorias, como o Samba, Românticas, Bos-
sa Nova, MPB, Soft Rock e Bolero (todas devidamente registra-
das). O poeta sempre foi um curioso e, aproveitando os ensi-
namentos de sua querida mãe, desde muito criança que criou o
hábito de ler tudo aquilo que lhe chamava a sua atenção, tudo por
causa das dúvidas que, conforme o tempo ia passando, elas
também iam aumentando, porque, toda vez que lia algum livro ou
mesmo até quando estudava, incluindo a Bíblia, devido encontros
que teve com seres extraterrestres quando ainda muito criança, o
autor realmente não compreendia inteiramente tanto os ensinamen-
tos que recebia na escola, como aquilo que avidamente lia tanto
em livros, como em revistas, jornais, e até mesmo os diversos filmes
que, com o passar dos anos assistiu pois, para ele a sua realidade
com os sistemas naturalmente que colidia, devido aos ensinamentos
que, com o tempo, para ele passaram a serem uma brutal irrea-
lidade. Por um certo momento em sua vida e, quando já era adulto,
Parise realmente começou a duvidar de sua lucidez e, devido ao
seu jeito de ser, mergulhou profundamente na leitura geral, qual,
com o tempo representaram verdadeiras enciclopédias, abraçando
uma imensa gama literária, descobrindo que, quanto mais lia mais
rapidamente aumentava tanto o seu próprio conhecimento, como
as suas dúvidas à respeito de algumas coisas que tinha lido, vindo
porventura conhecer a prática da meditação, qual, pratica diaria-
mente até hoje. E assim, após dedicadamente ler diversos livros
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durante um período de mais de vinte anos nas áreas de história,
geografia, sociologia, arqueologia, paleontologia, psicologia (in-
cluindo clínica), psiquiatria, psicanálise (praticando regressão e
progressão), parapsicologia, teologia (cristianismo, judaísmo, isla-
mismo, budismo e hinduísmo), Literatura mundial (grandes Mestres
da Literatura com ênfase nos Poetas), idiomas (Português, Inglês,
Francês, Espanhol e Italiano), o autor finalmente concluiu que a
grande maioria dos ensinamentos não passam de irrealidades, con-
tanto, inverdades, e como prova disso aponta para os tais “desco-
brimentos”, chegando mesmo a afirmar que, ou por conveniência
ou, devido as suas próprias condições, cada país narra a sua história,
qual, quando minuciosamente analisada, vemos que não passa de
uma pura fantasia. Porque, segundo Silvio, na realidade desconhe-
cemos até mesmo a nossa própria origem, pois até mesmo quando
lemos ou verdadeiramente estudamos livros religiosos, considerados
totalmente sagrados, vemos que eles mesmos se contradizem e,
como cristão, infelizmente vemos isso também na Bíblia, que aliás,
profundamente respeito. Portanto, após todos esses longos anos
dedicados exclusivamente ao seu próprio aprendizado e, depois
de ter sido tocado pelo Altíssimo (Jesus Cristo), que aliás é um Ser
extraterrestre e, através de seu Espírito ter sido batizado (batismo
de fogo), devido a minha grande fé em Deus, passei imediatamente
a falar na língua do Espírito Santo e ver, à partir desse momento,
tudo muito mais claro, pois realmente recebi entendimento vindo
diretamente do Divino, quanto à isso, abertamente posso dizer por-
que não tenho absolutamente nenhuma dúvida. E, aproveitando
esse novo conhecimento, tomei uma decisão de realmente ignorar
esses mitos tão arduamente no mundo ensinado, daí não me sur-
preender com o grande nível de ignorância existente nesse planeta.
Portanto, diariamente medito e diversas vezes durante o dia
fervorosamente oro, porque não somente aprendi a confiar nesse
magnífico Criador universal, como também passei a acreditar no
sobrenatural, porque por revelação recebi a informação que o
mundo físico é um enorme e incrível teatro, onde os dramas de
cada vida nele representado formam uma incontável produção, pois
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cada existência produz o seu próprio filme, qual, é registrado num
livro que não pode por nós ser destruído, criando assim em cada
capítulo a sua essência, num verdadeiramente curto período de
tempo totalmente finito. Contanto, cheguei a conclusão que real-
mente existimos numa pura ilusão pois, somente o que está por
detrás das dimensões (desse opaco véu) é real, e lá, aquilo que
chamamos e entendemos como tempo, existe num estado cons-
tante, portanto num eterno presente.Essa é a razão pelo qual os
extraterrestres vivem vidas longas e, aqueles que são interdi-
mensionais, pois existem vários tipos, esses realmente são imortais.
E, após todos esses anos que realmente dediquei ao meu próprio
conhecimento, pois sempre senti um desejo interno de aprender,
como também de pessoalmente entender aquilo que para mim não
estava correto, concluí que os extraterrestres são reais e que foram
eles que à mandato de Deus nos criaram, mas não aqui, porque
verdadeiramente acredito que somos originários de Marte, como
também sei que os governos  desse mundo sabem disso, faltando-
lhes a coragem de livremente contar a verdade de tudo aquilo que
há muito tempo já sabem, porque têm medo desse podre e pobre
sistema não se sustentar. Agora, desconfio que os extraterrestres
têm um grande motivo para fazerem diariamente o que vêm fazendo
aqui, só ainda não descobri qual, sendo essa uma legítima razão
de ficarmos sempre alertos, pois nada acontece apenas por
acontecer... Quanto à isso, sei que estou certo. Confesso, que,
por algum tempo, profundamente meditei e livremente orei pois,
precisava de orientação espiritual, para assim, desobstruído por
fim, essas preciosas informações poeticamente vos oferecer. E,
conforme os dias foram seguindo o seu natural ciclo, contanto se
passando, verifiquei ter chegado o momento desse livro começar
à ser construído, sempre na esperança que os fatos aqui escritos
possam também despertar as sociedades para essa  estranha,
supercomplexa e esquisita, porém uma realidade, apesar das
dúvidas que sempre surgem para confundir e dificultar o nosso
entendimento. Peço apenas que enfrentem esses relatos com
naturalidade, usando sempre a objetividade, para assim, exatamente
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como fiz, possam entender essas incríveis e, apesar de parecerem
temíveis, temos obviamente de aceitar por serem realidades. Por-
que, afinal de contas, a verdade foi sempre entendida como ab-
soluta. Por isso, se queremos de fato aprender sobre esses univer-
sos que constantemente nos cercam, então, temos a obrigação de
tentarmos entendê-los, para assim, finalmente clarearmos as nossas
consciências e, nesse processo, retornando-as para esses ricos
universos, fazendo como os extraterrestres que há muito tempo
quando aqui viveram fizeram, espelhando-se assim nesses cosmos
realmente repletos de luz, relevo, magia, poder e saber, caso
contrário, os sistemas infelizmente aqui criados continuarão nos
iludindo, pois preferem que sigamos vivendo em completa
escuridão, existindo no medo totalmente controlados, e portanto,
sem nada de proveitoso aprender. Finalizando todos esses pen-
samentos, peço-vos que não me sigam e façam as suas próprias
observações, porque o mundo já está realmente saturado de segui-
dores, espiritualmente e fisicamente totalmente cegos, pela simples
razão de não pesquisarem conceitos tidos e livremente ensinados
como verdades, sem na realidade serem. Daí a importância que
tem os questionamentos, porque eles não somente nos tiram
dúvidas, mas também aguçam os nossos conhecimentos nos
livrando que vivamos, como infelizmente tantos vivem, em plena
ignorância.

Em 1979, imigrou com a sua família para ir viver no Estado de
Rhode Island, Estados Unidos, onde inicialmente enquanto traba-
lhava em diversas fábricas tirou durante o período noturno o GED
(em espanhol), curso equivalente ao segundo grau no Brasil ou o
High School nos EUA, estudando logo em seguida o curso de
assistente em enfermagem, qual, lhe garantiu melhores trabalhos
em clínicas e hospital. Com o tempo decidiu continuar os seus
estudos em Artes Liberais no CCRI (Warwich campus ) mas não
concluiu, parando quando cursava o segundo ano universitário.
Parise é deficiente visual (portador de glaucoma). Em 2002, par-
ticipou de sua primeira Antologia poética, graças aos inúmeros
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incentivos recebidos principalmente por sua eterna querida mãe,
escritora e poetisa Mainá Medeiros, assim como alguns familiares.
Hoje, está presente em mais de 110 Antologias nacionais e inter-
nacionais, quais, recebeu alguns prêmios e colocações de destaque,
como o 9th Brazilian International Press Award com a coletânea
Brava Gente Brasileira em Terras Estrangeiras – Vol. 2 (2006).
Tem 24 livros poéticos publicados, sendo que quatro, com a sua
mãe, Mainá Medeiros, e um, com o jornalista, poeta e escritor
Lenival de Andrade. Pratica há vinte anos meditação e é cristão
sem denominações. Gosta de orar, escrever poesia e é um eterno
curioso sempre na busca de conhecimento, porque reconhece ser
a única forma de vivermos na luz, e com isso, na tão procurada
paz.
Participou da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro em,
2003 e 2009. Em 2011, juntamente com o Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso, organizou “LUZ – Antologia Internacional Poesia
e Prosa” e em 2015 “AURORA – Coletânea Internacional Poesia
e Prosa”, ambas foram um sucesso absoluto, com cópias sendo
enviadas para Universidades de prestígio mundial. Escreve
periodicamente na famosa Revista brasileira Varal do Brasil, situada
em Genebra, Suíça.

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

De Orion
Descem chispas
De energias cósmicas.
Bênçãos de alegrias
E cristalinas esperanças.
De Orion
Planam luzes
E afagos
De Amor universal.
Cantam vozes
Num coro angelical
Jamais ouvido pelo mortal.
Raios do sol
Intergalático
Aquecem o sonho
Da vida.
A voz do Profeta
Já pode ser ouvida!
Desce em suaves
Ondas
De ternura,
Adornando
E perfumando
O coração
Da criatura!

Glória Peixoto
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“Pelo mundo todo existem muitas pessoas que não
conheço...
Elas vivem em lugares que não sei e por onde eu não
passo...
Mas, mesmo sem que elas saibam, sei que as amo e,
elas me amam também, mesmo que me ignorem...
Isso acontece por vivermos à distância umas das outras
sem a divina oportunidade de nos olharmos nos olhos,
de nos espelharmos num sorriso, de nos tocarmos
através de um abraço...”

Glória Peixoto

INFINITA VIDA

Neste universo infinto
Onde a vida borbulha

Nas mais ínfimas células
Na energia de cada átomo...
Vejo consternada o homem

Que nega a existência da vida
Extraterrestre.

Há inteligência além do humano
Há humanidade além do humano

Basta olhar para os céus!

Jacqueline Aisenman
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UM SOL DENTRO DO MAR

A noite vinha caindo mansa
sobre a terra
quando meus olhos desatentos
pousaram no mar...
Quase dento dele uma imensa figura
um sol...tamanho seu brilho de fogo
imenso, intenso...
Mas não era o sol, ele já tinha se posto
Era algo que eu não podia crer.
Algo que meus olhos quase não podiam ver!
Foram apenas segundos, mas não deu para negar:
Nós não estávamos sós.
Nem na terra e nem no céu.

Jacqueline Aisenman

VISÕES

Leonardo era piloto com muitas horas de vôo. Seu hobby. Fizera
curso a fim de tirar o brevê ainda jovem. Costumava voar pela
região.

Há pessoas que são céticas sobre assuntos de existência de vida
em outros planetas, mas ele não. Sempre acreditou e se interessa-
va pelas ocorrências noticiadas pela imprensa Brasil afora.
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Em sua região muitos anos atrás surgiram notícias de visão de
OVNIS (UFO) a sobrevoar a cidade. Nunca pensou que ocorre-
ria com ele.

Certa ocasião sobrevoava a cidade quando viu algo inacreditável
até mesmo para ele que, como já mencionei não desacreditava.
Sobre a lagoa que banha a cidade viu uma nave de um tamanho
tão imenso que parecia a nave de um filme internacional famoso.
Não se deixou abater pelo susto. Comunicou via rádio o que ob-
servava. Queria deixar registrado o que via. E, o pior é que não
era alucinação. Houve confirmação do que estava a observar.

Da nave mãe saíam pequenas naves como cápsulas com seres
estranhos, pequenos, reluzentes e que pareciam mudar de cor tais
quais alienígenas de filmes. Eram dezenas de cápsulas. Ficou ame-
drontado e resolveu dirigir-se à base. Não contou o que vira além
da nave mãe. Limitou-se a confirmar o que a base aérea do aero-
porto confirmava com medo de ser taxado de maluco ou algo
assim. Na imprensa as notícias não saíram. Sem saber se divulga-
va ou não, aquietou-se. Onde andariam aqueles seres que ele viu
saírem da nave?  Estariam entre nós? Preferiu esquecer o que vira,
mas até hoje isso o incomoda.

 Isabel C S Vargas
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Povo Novo

Alta estava, a lua, no céu.
Pedia a admiração de uma terráquea, tipo eu.
Mas fixei o olhar mais além,
E a nave apareceu.
Era azul , rosa, amarela, branca, vermelha, verde.
Encantadora, num doce bailado.
Fiquei perdidamente apaixonada
E desejei dançar ao seu lado.
Escada de luz, serpenteando no breu,
Em minha humilde direção.
Confesso, tremi de medo
E de pura emoção.
Minha face foi acarinhada
Por toque suave do veludo,
Ele não dizia nada
E eu entendia tudo.
Deixei a terra para a terra.
Deixei este mundo adverso.
Permiti-me viver a aventura e
Atirei-me na paz de seu verso.
(e se olhares a lua, de novo
– vais encontrar-me num outro povo)

Nana Abud
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O que mais me fascina
à respeito dessa realidade

que, somente agora,
estou começando a entender...

É o fato que dimensões existem!
Independente da doutrina religiosa

que nos fôra ensinada
ou, até mesmo aquela já velha história

que os governos tanto insistem em contar...
Por isso não me surpreender por ver, com o tempo

que infelizmente a grande maioria do povo
realmente não está preparado

para, com naturalidade enfrentar esse fato
porque até hoje vêm sendo enganados.

Pois desde criança que vi
e, com o tempo obviamente entendi

que os universos existem interligados,
da mesma forma que os cosmos são repletos

de seres totalmente inteligente
apesar de serem realmente complexos,

dificultando assim o nexo
do nosso limitado entendimento

perante realidades que,
continuamente sinto

colidirem com as nossas míopes verdades.
Porque os cosmos estão superlotado

de diferentes existências
e, a única lógica maneira

que verdadeiramente lhe compreenderemos,
será quando finalmente aprendermos
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a separarmos os tristes mitos
até agora pelo sistema

veemente nos ensinado.
Aí sim, se realmente conseguirmos
sem traumas, receios ou egoísmo

ultrapassar tudo isso enfim
então, acredito estarmos prontos

para sem nenhum engano
essa realidade livremente abraçar

pois, enquanto persistirmos na ignorância
o que colheremos é o que diariamente vemos,

porque é exatamente isso
que, por falta de conhecimento

os errôneos ensinamentos podem dá.
Afirmo isso, porque, cada vez que mergulho
em profundas meditações claramente vejo

que os universos são totalmente livres
daquilo que aqui infelizmente criamos

por pensarmos sermos os únicos,
como também os escolhidos
perante bilhões de mundos

que pacificamente habitam civilizações
verdadeiramente super avançadas

que pulsam, portanto vibram,
devido o fulgor de como vivem,

em sempre silenciosas, porém proveitosas,
incríveis telepáticas comunicações.

o autor
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 O SANGUE NÃO MENTE

O sangue não mente,
nós é que costumamos nos enganar...
Porque as evidências são claras,
precisamos sem espanto verificarmos
os inúmeros ADN’s existents
para assim vermos convincentes
que obviamente não viemos de Eva e Adão
quanto à isso, estou absolutamente convencido.
E, deixando a religião,
como também a política de lado,
para então realmente encararmos
esse fato naturalmente
que, na realidade somos frutos
desses deuses que um dia aqui criaram
ou, se assim preferirem...
Extraterrestres enviados por Deus!
Porque, obviamente que não fomos
os primeiros seres por Ele criado.
Portanto aceitem o fato
que o sangue não mente,
nós é que infelizmente
criamos mitos e, com isso,
mudamos a nossa própria história...
Pois o sangue não mente,
a gente é que tristemente
aprendeu a mentir continuamente,
esquecendo com o tempo nesse louco processo
uma história de nexo
e totalmente gloriosa.
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OBSERVANDO

Deitado na cama observo
seres extraterrestres sem medo
livremente entrarem e saírem
pela janela que, aliás,
mantenho-a fechada
porque não quero que os morcegos
façam do meu quarto a sua casa.
Mas, mesmo assim esses seres
que sei realmente serem
verdadeiramente interdimensionais,
pela simples razão de caminharem
e, naturalmente atravessarem
janelas, portas ou paredes
sem lhes causarem nenhum mal.
Portanto, atento estou
observando cada ser que entra aqui
para então, cuidadosamente analisar
pois, na realidade estou curioso
para profundamente conhecer
o porque que conseguem levitar,
como também atravessar
por sólidos objetos sem realmente causarem
danos para ambas as partes.
Por isso, calado e abismado fico
observando e calmamente analisando,
pois até a minha língua
qual, confesso ser difícil,
telapaticamente eles conversam comigo
e olhem, sem de fato gaguejarem.
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Contanto, na próxima vez que me visitarem
irei com certeza vos perguntar
quem realmente lhes criaram
porque, vejo que têm um imenso saber,
motivo para minuciosamente investigá-los,
e quem sabe... profundamente com eles aprender
que, esses maravilhosos cosmos
verdadeiramente estão lotado
de existências totalmente inteligente
existindo em universos completamente interligados.
Portanto, o que preciso é pacientemente observá-los
para assim, finalmente compreender
e, obviamente com eles aprender
o que realmente preciso fazer
para então também ser
interdimensional, é claro.
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COSMO

O cosmo que mal conhecemos
aparenta ser realmente holográfico
contendo trilhões de galáxias
como, também buracos negros,
que além de gerarem muito medo,
ao mesmo tempo nos revelam a complexidade
de uma criação eclética de verdade,
dificultando portanto o nosso conhecimento
que, pelo menos até o presente momento,
porque com o entendimento tudo realmente muda...
O cosmo me parece ser formado
de universos paralelos de fato!
E, quanto ao tempo, parece ser constante,
habitando trilhões de seres
realmente inteligente e superdiversificado.
Porque são diferente de nós,
pois vivem totalmente interligado
existências verdadeiramente complexas
mas, cuja beleza admiro, é claro.
Portanto, acredito que o cosmo está superhabitado
de extraterrestres que urgentemente
precisam ser por nós conhecido
para, então, com eles aprendermos
isto é, com os seres de luz,
e assim copiarmos o seu modelo
porque, do jeito que estamos vivendo
em breve colheremos o veneno
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que infelizmente criamos para nos destruir.

Daí, por longas horas diariamente observar

o cosmo de onde vim,

pois não pretendo por muito tempo aqui ficar,

por entender que logo tudo isso passará...

Devido a ganância e também ignorância que

erroneamente soubemos plantar.

Para quê? Horrorizado me pergunto...

Porque me impressiono de ver tantos abusos,

sem falar na manipulação existente

nesse sistema sujo que tristemente criamos.

Por isso, prefiro toda noite olhar o brilho

desse cosmo cuja beleza, riqueza e saber afirmo,

existir sem nenhum engano.



28

DISCO VOADOR

Vejo-te lentamente descendo
nessa noite verdadeiramente estrelada
cuja natureza realmente sinto
como eu, calado admirarem a sua graça.
Porque as luzes que emanas
de cor às vezes alaranjada
e outras avermelhada,
permitem-me claramente ver
que esse imenso disco voador
tem uma cor negra que assim disfarça
quando, totalmente no escuro
pelos universos silenciosamente viajas.
E assim fascinado fiquei,
por mais uma vez te ver
pois, desde criança que vejo
diferentes objetos trafegando
nesse cosmo cujo encanto
não tem palavras para descrever o seu relevo.
Para, então, após algum tempo,
velozmente desse lago partires
como, se obedecendo à um comando,
deixando-me sozinho imaginando
juntamente com os grilos que
momentaneamente pararam de cantar
somente para te admirar
mas, que agora, livremente cantam
enquanto nos meus pensamentos tento adivinhar
qual o lugar realmente de sua origem.
Porque sei, que ainda não temos
aviões com essa tecnologia e modelo
portanto, poder afirmar sem nenhum receio
que, obviamente vens de outro planeta
talvez até longínquo e,
verdadeiramente peculiar.
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OS IMORTAIS

Fiquei realmente fascinado
com a história que li e acho

provavelmente ser real
sobre seres que se denominam

serem verdadeiramente imortais.
E, para a minha surpresa observei

porque sou um curioso e nessa área
francamente à fundo mergulhei

que, dependendo da denominação bíblica
os nomes usados para narrarem esses seres

mudam conforme a versão bíblica de verdade.
Mas mesmo assim e apesar

realmente da imensa diversidade,
notei que em alguns relatos

esses seres são chamados de anjos,
já outras vezes, dependendo da versão,

a mesma palavra foi traduzida
geralmente do hebraico, para criadores ou mestres

e, até mesmo em outras traduções
são chamados de visitantes, mensageiros ou iluminados,

devido o fato de todos possuírem uma áurea.
Mas, pelo menos para mim,

uma coisa ficou absolutamente clara,
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independente do lugar onde apareceram
como da mesma forma que desapareceram,

esses seres claramente têm poderes
e atravessam constantemente

em suas visitas perenes,
realmente vastas dimensões.

E assim, feliz naturalmente fiquei,
por realmente ter descoberto
após cuidadosamente analisar

várias versões existentes de bíblias
que, esses seres imortais existem!

E constantemente nos visitam
devido as experiências que acredito

ocorrerem diariamente nesse planeta,
como também os contínuos raptos
de gente até hoje nunca encontrado
porque, realmente foram levados

por esses seres através de portões invisíveis
que até poderiam serem considerados mágicos.

Esses seres, segundo até mesmo
outros livros considerados sagrados

realmente existem e de acordo
com as diversas traduções existentes
verdadeiramente são imortais de fato.
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SERES GIGANTES

Vejo ao lado de minha cama dois seres cuja estatura
considerar claramente de gigantes,
têm olhos negros e grandes,  parados de pé em silêncio
por algum tempo à me olharem.
Confesso que não tive medo porque não senti nenhuma
maldade vindo de sua parte e, para falar a verdade,
antes deles no quarto entrarem experimentei
uma vibração que envolveu o meu corpo por um curto
período de tempo, revelando-me nesse  exato
momento uma magnífica tecnologia porque, agora,
claramente entendo essa, para mim, nova realidade.
Durante o período que passaram
de sua breve visitação, telepaticamente comigo falaram
demonstrando-me terem inteligência e, apesar
de logo dormir, sei que em mim nada implantaram
pois na mesma semana fiz testes, é claro,
e nada de anormal apareceu.
Fiquei feliz por saber  que tudo que li sobre os gigantes
quando ainda criança e considerado de mitologia,
vejo perplexo mas sem ironias,
que na realidade não é fantasia
como muitos pensam na realidade.
Porque gigantes me apareceram
num momento em que não esperava,
passando pela porta que estava fechada
portanto, atravessando objetos físicos porque, a matéria
para eles não representa absolutamente nada!
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ORION: MITOLOGIA GREGA OU REALIDADE?

Na mitologia grega Orion foi
considerado um grande caçador,

dizem que ele foi um dos melhores
a serviço de Artemis.
Segundo esse conto,

ele foi colocado por Zeus
entre as estrelas na forma
da constelação de Orion.
Essa história narra que,

quando Pleiône estava atravessando
um lugar chamado de Qeócia
com as Plêiades, as suas filhas

que teve com Atlas
Orion tentou atacá-las,

Pleione escapou mas Orion
lhe procurou por sete anos!

Mas, sem realmente encontrá-la.
Zeus, então, apontou

um caminho nas estrelas para elas,
por isso alguns astrônomos

passaram a chamar a cauda do Touro.
Portanto, Orion parece estar
até hoje seguindo as Plêiades

conforme elas se movem para o oeste
na esperança de continuarem livres

agora, trazendo bastante luz
para um universo frio e escuro,
realmente repleto de mistérios

mas, que sinceramente tudo produz.
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ABDUÇÃO

Assistindo certa vez
um programa na televisão,
confesso que me impressionei
com o alto número de abdução
existente nesse esquisito mundão.
E, quando o documentário terminou
exatamente duas horas depois,
pensativo fiquei por algum tempo,
analisando o grande número de pessoas
que estão continuamente desaparecendo
sem que ninguém tenha pelo menos uma pista
nem tão pouco a sua razão.
Então, repentinamente pensei...
Será que todo esse pessoal
independente à idade,
e aos anos tido como desaparecidos
mas, que na realidade foram realmente levados
por extraterrestres que acho
há muito tempo que sequestram
e, provavelmente até matam
para se alimentarem ou, quem sabe...
Em suas frequentes pesquisas
criam assim uma raça híbrida,
verdadeiramente parecida com a humana
para então, quando voltam aqui,
facilmente com a gente se misturar.
Talvez essa seja a razão que realmente
apesar de procuramos diariamente
esses seres tidos como desaparecidos
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e, em alguns casos devido o tempo
pela própria polícia dado como falecido,
podem muito bem estarem vivo!
Mas vivendo em planetas longínquis,
porque um dia foram abduzidos
contanto, realmente sequestrado.
Concluí que a abdução é um fato
qual, além de termos que levarmos à sério,
deveríamos cautelosamente estudar,
pois há muito que isso acontece...
E, sabem de uma coisa?
Acredito que os extraterrestres vivem em nosso meio
portanto, mais cedo ou tarde,
e em prol da verdade essa realidade
naturalmente teremos de aceitar
quando, obviamente os governos
seguros que não sentiremos medo
contanto, que nas ruas não haverá nenhum pânico
então, talvez assi que livremente nos contarão
o que realmente há muito já sabem
sobre a abdução.
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CHUVA CÓSMICA

Olhando através de uma parede
que se parecia com uma janela

ou, se assim queira, com um computador,
mesmo sendo a parede interna
de um moderno disco voador,

vejo com grande admiração e desejo
uma incrível chuva cósmica

atravessando universos cuja glória
reina neles mesmos.

Me refiro à seres cujos poderes
vai muito além da minha imaginação...

Porque foram criados por esse Ser supersábio
que, constantemente cria
mas, a poucos anuncia

o objetivo de sua criação.
Acontece, que hoje ao me deitar

para em minha cama tranquilamente
mais uma noite naturalmente sonhar,

sonhei ou, pelo menos essa foi a minha impressão,
que me encontrava numa mesa branca deitado

e completamente rodeado
por extraterrestres de bata

quais, pensei serem doutores
porque usando modernos equipamentos

o meu corpo inteiro sem lamentos
rapidamente analisaram.
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Confesso que fiquei impressionado
quando, telepaticamente comigo se comunicando

me pediram para me levantar
e, como durante todo aquele tempo

estava de olhos abertos, portanto não dormindo,
tive a oportunidade não somente de vê-los

mas, também de nitidamente verificar
que tinham uma cor cinza e eram magros,

de olhos grandes e bem pretos,
boca bem pequena e nariz em forma triangular
e, pelo menos do modo que estavam vestidos,

realmente não pude verificar
se tinham orelhas e cabelo

pois, um vestimento colante ao corpo
impedia desse detalhe revelar.

Mas,o que francamente me deixou maravilhado
foi ver uma abundante chuva cósmica
passando ao longe de onde estávamos

e, como se isso não fosse bastante,
vi também seres gigantes

trafegarem flutuando mesmo ao lado
da espaço nave em que me encontrava.

Observei tudo isso obviamente perplexo,
embora por dentro estar excitado,

devido a beleza e variedade de seres que
através da parede do quarto
onde, por um certo tempo

com esses seres ter me encontrado.
Até hoje, realmente não sei

se o que me ocorreu foi simplesmente um sonho
ou, se na realidade o que me aconteceu

é, que durante aquela noite
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do meu quarto eu fui arrebatado.
Infelizmente não posso afirmar ao certo
o que verdadeiramente me ocorreu...

Mas, quanto à isso estou absolutamente certo!
Quando despertei me encontrava
debaixo do lençol em minha cama

com os raios do sol gentilmente clareando
o quarto que sem nenhum engano

toda noite é o meu aposento de dormir.
E até agora alegremente carrego
em minha mente geralmente fértil,
tudo aquilo que vi, ou em sonho,
ou, portanto, num arrebatamento,
chuva cósmica que até agora sinto
realmente trazer luz, vida e saber
às civilizações que prosseguem

nesses cosmos repletos de seres
cuja inteligência claramente coexiste

com esse Ser que, assim persiste
em constantemente criar

e, ao mesmo tempo interligar
mostrando-nos o saber e a beldade

de uma criação complexa
mas, eclética de verdade.
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RECONTANDO A CRIAÇÃO

Muitos erroneamente pensam
que somos descendentes de Adão e Eva
como se a criação tivesse surgido
por eles e fim.
Acontece, que quando lemos
livros sagrados antiquíssimo
escrito centenas de anos antes da bíblia
e, originários da Índia
então, realmente ficamos sabendo
que a história da criação
segundo o cristianismo,
na realidade não passa de especulação
quando profundamente analisamos a criação.
Porque livros sagrados de outras religiões
contém narrativas claras
de seres extraterrestres cujas raças
não vieram desse mundo.
Encontramos também pinturas
em grutas e cavernas remotas
descrevendo assim a história
de uma civilização totalmente avançada
contanto, completamente diferente
dessa história contada para a gente
sobre o humano primitivo
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e, para aumentar ainda mais o ridículo,
dizem ser do macaco descendente.
Fico triste com essas fantasias
salpicadas com alguma verdade,
porque desse jeito francamente
será realmente impossível
entendermos que não somos dessa Terra
mas sim, provenientes desses magníficos cosmos,
repleto de seres superinteligente.
Portanto, decidi escrever esse poems
na esperança de criar um grito de alerta
sobre esse terrível absurdo
que há tanto tempo vem sendo ensinado
até mesmo por estabelecimentos
que, em prol da verdade e do bem
deveriam já terem mudado
esse ensinamento todo torto de fato.
Porque o homem é originário dos cosmos
Contanto, somos descendentes de extraterrestres
que aqui, há muito tempo chegaram
e até hoje nos têm visitado
porque realmente conhecem
tanto o planeta, como a gente,
porque verdadeiramente foram eles que
enviados por Deus nos criaram.
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NO OUTRO LADO DA LUA

No outro lado da lua onde da Terra não conseguimos
através de telescópios ver e, onde o sol não ilumina
por isso ser escuro pra valer, existem inúmeros
monumentos construídos por civilizações
que não somente atravessam dimensões,
como também conhecem a lei da gravidade
daí, construírem em qualquer lugar de verdade
por terem a tecnologia portanto o saber,
fundamental para qualquer ser
independente de sua origem, para então,
civilizar e contanto administrar
realmente qualquer lugar
como agora, com a ajuda de satélites vemos
que na realidade não estamos sós
nesses imensos cosmos que sinto
serem repletos de seres inteligentes
por isso constróem recintos em lugares distintos
e, que devido a tecnologia que temos agora aos poucos
estamos descobrindo e no processo transformando
apesar de lentamente à nossa própria história.
Por isso não se admirem com essa magnífica realidade
que, no outro lado da lua há milhares ou milhões de
anos em crateras foram construídos
por extraterrestres sabidos
arquiteturas realmente incríveis!
Porque até hoje, apesar do frio e vento forte,
as imagens do satélite nos mostraram
que, apesar do tempo ter danificado
os monumentos de fato existem
portanto, foram por eles desenhado.
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CONSTRUÇÃO DIVINA

Quando paro, para, calmamente analisar
essa impressionante criação
vejo com clareza e emoção

ser realmente divina
e, pensativo agradeço-o

do fundo do meu coração.
Para, então, calado prosseguir

nas minhas constantes observações
pois, realmente admiro
quem criou tudo isso

devido a sua grande imaginação
como, também perfeição.
Porque comumente analiso

tanto nas minhas frequentes observações,
assim como vendo documentários

e sendo um leitor ávido
de livros escritos por autores sérios

que, exatamente como eu
desejam que esse mistério

de uma vez por todas seja revelado.
Acredito que nem todos

desconhecem sobre esse fato,
o grande problema se encontra

na coragem de revelarem
tudo aquilo que há muito já sabem

mas, porque até hoje nos enganaram
com estórias absurdas que criaram

agora, devido os avanços tecnológicos
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estão verdadeiramente amedrontados
pois sabem que estamos quase

à descobrir toda a verdade
por causa dos vários descobrimentos.

Para mim, isso quando for
pelos governos admitido,

francamente não será nenhuma surpresa,
porque desde criança que tenho

encontros sobrenaturais tremendo!
Daí, cedo ter obviamente entendido

que o mundo físico, assim como o espiritual,
realmente se interligam

por isso, por causa disso,
apesar de achar complexo

vejo que isso faz muito nexo
por ter sido uma construção divina.

Portanto, criado por um Ser
que me apaixonou desde o início

pois, quando paro para ver
as magníficas e diversas formas de vidas
existentes nesses universos de luz sempre

então, maravilhado entendo
a imensidão de existências inteligentes

criadas muito antes que a gente,
razão pelo qual são superiores
e, contanto diferentes de nós
nessa criação cuja construção
afirmo ser totalmente divina

por ter sido construída por deuses
à mando de um Ser que tudo atina

porque verdadeiramente pode e sabe,
principalmente quando diz respeito

a vasta construção divina
que, constantemente faz com esplendor e jeito.
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 QUEBRA-CABEÇA

Há aproximadamente bilhões de anos
num momento em que o planeta
estava lentamente esfriando
portanto, porque acabara de ser formado,
extraterrestres vieram
de diferentes mundos e fizeram
aqui inúmeras experiências
incluindo à nossa criação, é claro.
Vejo isso sem nenhum susto,
nem muito menos absurdo
pois, sei que não fomos os primeiros
seres há serem criados
nem tão pouco os últimos!
Porque entendo que a criação
além de ser incrivelmente vasta,
é eclética, portanto ela não para
no homem que erroneamente ensina
porque infelizmente acha
ter sido a única criação nessa história.
Quando descobertas arqueológicas,
e até paleontólogas,
afirmam que outros seres
nesse passado já longínquo
mas, que urgentemente precisa
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sem arrogâncias ou brigas
ser totalmente entendido
para, então, sem nervosismo
esse quebra-cabeça sem espanto
ficar definitivamente concluído.
Porque o que agora sabemos
da nossa própria história
está completamente torcido
daí, realmente ter se tornado
um quebra-cabeça de fato
para aqueles que, sem fanatismo,
apenas procuram entender
a nossa origem, contanto, essa criação,
pois, infelizmente do jeito que está
realmente não vejo nenhuma glória
e, para ser claro, confesso,
que às vezes tenho até medo
desse quebra-cabeça finalmente formar.
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A FACE DO HOMEM EM MAR TE

Quando minuciosamente li o artigo
e, atenciosamente vi o documentário

intitulado “ A face de Marte ”
então, imediatamente entendi

que aquela famosa face
que o mundo quase todo já viu,

é a face do homem primitivo
ou seja, do extraterrestre

que há milhões ou talvez até bilhões de anos
viveu naquele planeta

até que, infelizmente foi atacado
por seres com maiores poderes
porque foram antes deles criado.

Para mim isso é um fato!
Os universos são paralelos

e estão totalmente abarrotados
de vida inteligente, embora esquisita

mas, que realmente coexistem
nesses maravilhosos cosmos cuja luz

obviamente precisamos de fato.
Daí, após calmamente ler o artigo

inclusive muito bem escrito
sobre a face de Marte
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e, atentamente ver o documentário
com o mesmo título e também

excepcionalmente filmado e apresentado
concluí que, o que verdadeiramente olhávamos

era a escultura feita na pedra
da face de um deus ou, como queira,

de um extraterrestre que aliás,
até se parece com o homem

e, sabem o por que?
Porque foram eles quem nos criaram

à mando de um Deus, é claro.
As evidências claramente apontam

para esse incrível fato
qual, não será um escândalo

nem muito menos criará algum pânico
quando os governos desse mundo

anunciarem o que já há muito tempo sabem...
Por isso, estou absolutamente convencido
que nós somos os frutos dessa experiência

que, devido a sua sapiência ocorreu.
É por esse motivo que nós somos diferentes,

tanto na aparência, como no ADN,
pois a nossa origem evidentemente

que não é a mesma.
Portanto, acho mera tolice

essa mania de ficarmos discutindo
sobre conceitos ensinados pela religião
quando, realmente até mesmo a igreja

recentemente já admitiu
a presença de seres extraterrestres

contanto, ao mundo afirmando
que eles verdadeiramente existem,
bastando olharmos para a ciência.



47

QUANTUM

Esse universo
era de fato a estática.
Acontece que com o tempo,
e os inúmeros avanços científicos
ficou definitivamente provado
ou, melhor dizendo, conhecido,
que a maior força existente nesses universos
realmente não é a estática
mas sim, o quantum!
Porque, segundo os cientistas,
essa energia é responsával
de mover a matéria negra
invisível aos nossos olhos, é claro.
Criando assim novos problemas
para a comunidade científica
que, continuamente estuda
e obviamente pratica
experiências em seus laboratórios
para então naturalmente entender
esses complexos mundos
magníficos em essência e saber.
Por isso fiquei excitado
ao naturalmente certa vez ler
o poder invisível existente
no quantum cuja origem
os cientistas minuciosamente estudam
para assim na totalidade
sem mistérios ou irrealidades
o mundo possa finalmente entender.
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BURACO NEGRO

Assisti ontem na televisão
um documentário apresentado
pela BBC, é claro,
qual, realmente chamou-me atenção.
Porque nele os cientistas mostraram
buracos negros verdadeiramente espalhados
nesse maravilhoso cosmo
e, no laboratório em Londres criaram
uma réplica de como acham
o buraco negro ser formado.
Confesso que me impressionei
com a cópia que eles fizeram
e, teoreticamente acreditam
ser assim que os extraterrestres
usando os buracos negros
como se fossem túneis,
rapidamente atravessam
esses imensos universos
devido a sua habilidade
por causa do conhecimento
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que, realmente têm de verdade.
E assim, abismado fiquei
ao ver esse incrível documentário
sobre os buracos negros
que, como se fossem um grande aspirador
engoliam toda matéria que estava ao seu redor
revelando-nos um poder imenso!
Como, obviamente mistério
à respeito desses cosmos que sinto
além de serem complexos
e, realmente super esquisitos,
detém uma beleza rara
juntamente com o conhecimento,
graças às diversas vidas inteligente
que constantemente criam e navegam
por esses temíveis buracos negros
pois, realmente não têm medo
por terem o conhecimento à seu favor.
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TELEPORTAÇÃO

Quando calmamente reflito
na possibilidade de atingirmos
essa realidade e realização
de realmente podermos teleportarmos
como fazem os extraterrestres
por isso constantemente atravessam
sem problemas ou complexos
realmente imensos universos
daí, conhecerem mundos
para nós realmente complexos
porque ainda não atingimos
o conhecimento que nos levará
a realizar esse grande êxito.
Pois, infelizmente continuamos vivendo
apesar dos inúmeros avanços tecnológico,
existências cuja ignorância
deu lugar invés do saber,
portanto não me surpreender
com aquilo que muitos fazem
ou, simplesmente pela necessidade,
ou até mesmo pelo prazer,
pois o ódio lhes consomem de verdade.
Contanto, após ver extraterrestres
continuamente me visitando,
decidi finalmente tentar entender
deixando evidentemente
a palavra fenômeno de lado
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por entender ser usada
em substituição da realidade
ou seja, quando não entendemos
o que verdadeiramente está acontecendo
como, por exemplo o caso
da teleportação feita
constantemente por esses seres
cujo poder, saber e sede
de realmente aprender
até hoje, da mesma maneira como no passado
tem ao homem ignorante se mostrado
que, devido ao seu atraso
pensava que estava vendo espíritos
ou, até mesmo anjos, é claro.
Sei que ambos existem!
Mas nem toda aparição
foi originada por eles.
Afirmo isso, porque desde criança tenho visto
seres de diferentes formas
aparecerem e desaparecerem
quando querem e bem entendem,
comunicando-se comigo telepaticamente
na minha língua fluentemente
e, após alguns anos cuidadosamente refletir
tentando entender por fim
o motivo dessas visitações,
concluí que podem ser
a maneira que suavemente encontraram
para me mostrarem no ato
que a teleportação é um fato
qual, urgentemente precisamos compreender.
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IMPLANTES

Implantes são um caso
verdadeiramente suer abafados
mas, isso não implica
que realmente eles não existam,
muito pelo contrário...
E, quanto mais o tempo passa
maior é o número das pessoas
que, firmemente afirmam
terem recebido implantes
em lugares e momentos
que realmente não esperavam
esse fato poder acontecer
pois, na realidade se encontravam
deitado na cama em seus próprios quartos.
Tenho sabido de inúmeros casos
de seres que dali mesmo foram abduzidos
contanto, realmente raptados
sem saberem o motivo,
como também foram levados.
E, como os anos rapidamente passam,
muitas vezes esses seres não se dão em conta
que, realmente chips foram
em diferentes partes de seus corpos
sutilmente por uma razão implantados.
Às vezes quando essas pessoas
infelizmente se sentem doentes
e, finalmente decidem
se consultarem com um médico
então, é exatamente nesse momento
que realmente descobrem,
porque muitas vezes se lembram
que, aquilo que outrora pensavam
ter sido um sonho ou pesade-lo,
na realidade existiu mesmo,
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e como prova tem o raio-x que mostra
que verdadeiramente passaram
por um implante, que agora,
a chapa lhes mostra razoavelmente claro.
Já em outros casos existem aqueles
que precisam passar por uma regressão
para assim, poderem nitidamente lembrar
o que realmente vos ocorreu
durante aquele momento
onde o medo e o tormento
pareciam nunca terminar...
Por isso, após ler e ver
através da televisão documentários
relatando incríveis depoimentos
surgidos em diferentes países,
concluí que as abduções
seguidas de implantes
são realmente um caso constante
que urgentemente precisa ser analisado
e minuciosamente estudado
mas, não apenas pelas autoridades
caso contrário, nos esconderão os fatos,
que os extraterrestres
diariamente têm raptado
seres para serem como a rádio,
ou seja, para serem canais
receptores e transmissores
portanto, canais informativos
em sua logística de mapeamento
sem brigas mas, que sinto,
ter um motivo sinistro
daí, geralmente aparecerem
quando os nossos corpos estão cansado
em silêncio e no período da noite,
provavelmente para não serem vistos,
hora em que estamos comumente relaxados
pensando somente em descontraidamente dormir.
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CÍRCULOS NA PLANTAÇÃO –
( Crop circles)

Fiquei realmente maravilhado
ao ver através do computador
um imenso desenho
formado numa plantação de trigo
qual, intrigou até os peritos
devido aos magníficos círculos
criados com uma incrível
simetria e imaginação.
Nesse caso, o desenho deixado
e, cuidadosamente analisado,
tinha quinze globos numa fila crescente
ou seja, começando por um círculo menor
e terminando com uma circunferência maior
dividindo assim aqueles que
minuciosamente estudaram e,
na realidade até questionaram o porque
pois, concluíram diferentes conclusões
contanto, e como sempre,
realmente não foram unânimes de fato.
Isso geralmente ocorre
por na realidade não entendermos
daí, chamarmos de fenômeno
para esses círculos que, como esse,
surgiram ontem no período noturno
quando vizinhos dessa granja
viram no céu várias luzes
provavelmente vindas de discos voadores
portanto, fazendo-lhes crerem
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que esses desenhos foram feitos
durante a noite usando luzes
contanto, praticando uma tecnologia
que atualmente ainda não temos
e, dessa forma, totalmente desconhecemos.
Os cientistas também detectaram
um alto grau de radiação nas plantas de trigo
mas, somente dentro de cada círculo,
provando com isso que os extraterrestres
possuem equipamentos que a gente
na realidade completamente desconhece.
A área em que os cientistas se divergem
à respeito de suas conclusões
está relacionado ao desenho deixado
porque, muitos acreditam significar
o mapa da área onde eles habitam
mas não nesse sistema solar.
Já outros, para mim, erroneamente acreditam
ser apenas um desenho dentre muitos
encontrados em diversos lados
portanto, entendem ser apenas uma maneira
deles nos deixarem saber que
constantemente nos visitam
independentemente do desenho
que livremente fazem para nos provar
exatamente isso.
Quanto à mim, entendo que esses círculos
são realmente mensagens
que eles por saber, querer e coragem
lindamente desenham para nos encantar
como, para também mostrar que não vivemos sós
nesse cosmo belo e super complexo,
razão pelo qual urgentemente
temos de à fundo calmamente estudar.
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LEMBRANÇAS ESQUECIDAS

Quando paramos para meditar
e, pacientemente pensar
sobre tudo aquilo que nos acontece
durante essa, às vezes, complicada vida
mas, que, com o tempo a gente esquece...
Para, então, após uma profunda meditação
repentinamente, cenas que se passaram
contanto, lembranças à muito esquecidas
mas, que se encontravam guardadas
no fundo dessa lúcida e fecunda mente
de repente surgirem à tona
deixando-nos verdadeiramente felizes
ou, talvez, realmente em crise,
dependendo do tipo de lembrança
que estava por muitos anos guardada
portanto, supostamente esquecida
nessa biblioteca fantástica.
Me refiro as nossas mentes
quando, realmente não sofrem de nada
mas, que muitas vezes pensamos termos perdido
coisas até cujo sigilo
por causa de suas consequências
ser preferível que fique perdido.
Mas mesmo assim e apesar dos pesares...
Vejo com imenso fascínio
e, totalmente livre de maldades,
esse caso das lembranças esquecidas,
por francamente entender
existir um profundo saber
portanto, uma incrível razão
para essa complexa realidade
ser obviamente minuciosamente entendida.
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 AS PIRÂMIDES

Quando paramos para
livremente analisar as pirâmides

sem fanatismo, misticismo ou nacionalismo
que no íntimo só vêm prejudicar

então, logo concluímos
que elas não foram construídas

como os egípcios inutilmente tentam
em suas versões de construção

ao mundo evidentemente explicar.
Porque, quando independentemente observamos

o tamanho e o peso de cada pedra
incrivelmente transportada
e, magnificamente colocada

simetricamente em forma piramidal,
realmente logo notamos
que a tecnologia usada

foi na forma de levitação
quanto à isso, está absolutamente claro.

Portanto, finalmente entendi
que, obviamente as pirâmides

não foram construídas por humanos.
Inclusive, para a única resposta clara
encontrada para resolver esse caso

está na evidência que, realmente as pirâmides
não foram construídas pelos escravos

que o faraó do Egito possuía naquela época
mas sim, por seres extraterrestres

que há muito conhecem
a tecnologia da levitação.
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E, quando abertamente debatemos
entre a comunidade científica
paleontóloga e arqueóloga,

vemos que a conclusão é quase unânime,
porque certamente entendem

ser realmente impossível puxarem e levantarem
pedras que pesam centenas de toneladas

sem obviamente lhes levitarem.
Hoje, aos poucos estão descobrindo

que as pirâmides serviram
e, provavelmente ainda servem...

Como templos de oração
assim como de observação

pois, segundo os últimos estudos
verdadeiramente pouco ventilados
pelo menos, quando diz respeito

à comunidade científica,
muitos estudiosos realmente acham
que as pirâmides também servem

como centros energéticos
daí terem sido criadas por diversos lugares.

Isso totalmente me fascina
pois, se os cientistas estiverem certos

então, a pirâmide deixará de ser
apenas um centro de observações turísticas

e, de fato revolucionará,
porque literalmente transformará

a visão que temos de sua existência,
história essa, pelo menos para mim,

vejo, infelizmente ser uma pura mentira.
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ALIANÇA DE LUZ

Muito se tem falado
mas, na realidade pouco lido

sobre a Aliança de Luz
que, há mais ou menos duas décadas foi criada

por seres cuja esfera
de fato não pertencem às trevas

mas sim, obviamente a luz.
Porque são extraterrestres cuja sapiência

ignora diferentes sistemas
espalhados por esses universos

que, realmente são abertos
a livre e justa consciência

por isso, verdadeiramente amam de fato.
Daí, animado ter lido

sobre um acordo há tempos concluído
entre alguns líderes da Terra

que, de acordo como pensam
veem que esse sistema que criamos
e, infelizmente venerado por tantos,

finalmente concluíram que só tráz mazelas
e, sabem o por quê?

Porque na realidade não é justo!
E, sendo assim não faz sentido.

Por isso estou curioso em relação aos detalhes
contido nesse intergalático documento

qual, segundo o documentário
em breve se tornará ao mundo conhecido

portanto, será uma realidade.
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Dizem que o que está em jogo
não é apenas uma nova mentalidade
mas, verdadeiramente a consciência
pois, do jeito que estamos lidando

até mesmo com a natureza
não existiremos assim por muito tempo...

Quanto à isso, acredito ser uma pura verdade.
Contanto gente, preparem-se!

Porque incríveis mudanças irão surgir
com essa Aliança de Luz
e, muitos até já comentam

que as nossas consciências mudarão
à partir do momento

que eles se materializarem
e, fisicamente o nosso chão pisarem.

Francamente não tenho medo
e, na realidade, acredito já estar preparado

para um novo começo
cujo saber é o preço

que pagaremos por crescermos
nesse novo aprendizado

e assim, andaremos sempre na claridade
sob o comando de um amor perfeito

portanto, vivendo num sistema
onde a justiça é uma realidade.
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CÉLULAS

São aproximadamente 50 trilhões de células
que vivem em plena harmonia
quando um corpo é saudável.
Por isso, fiquei realmente abismado
por finalmente entender
a beleza, assim como grandeza
dessa criação cujo saber existe de fato!
E, segundo os cientistas que constantemente
pesquisam e, diariamente mapeiam
as células que continuamente
se multiplicam e em nosso corpo passeiam
juntando-se organizadamente em grupos
como, se tivessem uma consciência
ou, porque seguem há um comando
que, quando minuciosamente observadas,
verdadeiramente a qualquer um fascina
por causa das coisas que fazem sempre.
Hoje, devido a tecnologia estar avançada
realmente os grandes centros científicos
possuem meios para fazerem
experiências incríveis e exatas!
Como, no caso do genoma
ou, se preferirem mapeamento
daí, agora, em jornais científicos
podermos corretamente lermos
os resultados e, claramente entendermos.
Graças as novas descobertas
que, quase semanalmente se ler,
deixando-nos instruídos e, com isso,
inúmeros tabus são quebrados
e, perante a profundeza das revelações,
as várias religiões se calam
buscando rapidamente novas conclusões
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em suas confusas e contraditórias doutrinas
quando, comparadas ao fato
já totalmente comprovado
que, a razão de termos tantas células
existente em nossos corpos,
é porque fomos criados por diferentes seres
sob o comando de um Deus, é claro,
em vários laboratórios criados
aqui por extraterrestres, é óbvio.
Portanto, fiquei realmente abismado
por ler que cada célula tem a sua própria inteligência
contanto, se analisarmos isso mais à fundo
então, será justo se dizer
que, dentro de cada ser
ou, de cada corpo, existem outros seres
que ditam totalmente conscientes
o nosso destino, embora vivam dentro
obviamente de cada um, é claro.
Essa revelação implica
que na realidade não estamos sós
pois, existem dentro de nós
aproximadamente 50 trilhões de células
isto é, se não possuímos mazelas...
Caso contrário, elas nos deixam de fato,
porque, se esse for o caso
então, realmente morrerão,
permitindo com isso mais um mistério ser revelado
ou seja: a longevidade que uns têm e outros não
pode muito bem está diretamente relacionado
com as células que silenciosamente partem
ditando essa complexa, porém realidade
que as células exercem nunca em vão.
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VISÃO PESSOAL

Lembro-me que, quando criança
e, durante as férias escolares

fui com a minha família
passar duas semanas na casa

de uma grande amiga de mamãe
que ficava na famosa ilha de Itamaracá.
Recordo-me que viajamos de ônibus,

chegando no período da tarde
onde todos realmente felizes

nos receberam com beijos e abraços
tornando essa colhida bem peculiar.

Para, juntos sempre conversando caminharmos
até a residência para as nossas bagagens deixarmos

para então, calmamente andarmos
até aquele belíssimo e calmo mar,

lugar na época quase virgem
cuja beldade fascinava o meu olhar.
E, como a casa dessa família amiga

realmente se encontrava de frente ao mar,
tornava-se assim bem mais fácil
mesmo da sua espaçosa varanda

a magnífica beleza desse lugar
naturalmente por longas horas feliz observar.

Pois sou um amante da natureza
e, portanto, quando vejo beleza

então, obviamente observo sem me cansar.
E, quando a noite chegou,

logo após o banho e o jantar deliciarmos,
fomos todos olhar pisando o areial a lua

que estava cheia, contanto,
revelando-nos toda a sua beleza,
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aumentando assim a grandeza
desse já, mesmo naquele tempo, famoso lugar.

E, foi exatamente ali, que, no dia seguinte
tive uma visão pessoal de um disco voador

de cor cinza metálica que vi surgir
no céu vindo em alta velocidade,

parando repentinamente no alto mar
e, mergulhando inclinadamente

sem realmente salpicos ou uma onda causar.
Confesso, que essa visão me deixou

francamente boquiaberto
por automaticamente entender

que, extraterrestres realmente existem!
E, agora, devido essa visão pessoal que tive,

inequivocadamente acredito,
porque sei não ter sido

uma mera miragem, por isso afirmo,
ter sido incrivelmente importante

essa visão pessoal que, na realidade
durou apenas poucos instantes
porque, quando o disco voador
distante de onde me encontrava

no alto mar de repente mergulhou,
observei por longas horas

daí saber, que, pelo menos enquanto estava ali,
realmente ele não retornou.

Hoje, acredito que ele no oceano mergulhou
para realizar experiências,

provavelmente mapeando e coletando
tudo aquilo que encontra no fundo do oceano

para, verdadeiramente sem enganos
transportar para os seus mundos
o que aqui em abundância temos,

talvez por causa disso pouco ligamos.



65

MAPEAMENTO

Muitas pessoas, nos dias de hoje, já sabem
que extraterrestres realmente existem!
Mas, poucas são verdadeiramente aquelas
que, sem medo ou mazelas
a realidade naturalmente enfrentam,
como no caso do mapeamento
que, sinceramente acredito
que há muito que existe...
Portanto, o que realmente mudou
quando, cautelosamente analisamos,
foram os números desse fenômeno
que, claramente vejo que
rapidamente se multiplicou.
Porque agora, o número das pessoas
que verdadeiramente acreditam
terem realmente sido mapeadas
segundo os especialistas nessa área
para o espanto de alguns
e, a pura curiosidade de outros,
literalmente quadriplicou!
Deixando com isso a comunidade científica
de fato, completamente dividida
pois, sempre existem aqueles
que têm uma terrível sede
de realmente chamarem a atenção
como também, infelizmente existem
os notórios mentirosos
contanto, embora esses grupos agirem diferentes,
na realidade teoreticamente
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mesmo sendo inconsciente,
têm essa reação porque procuram
para si mesmos uma gratificação
daí, na maioria dos casos
quando são questionados pelos entendidos,
são logo automaticamente descartados
por seus relatos serem geralmente contraditórios.
Acontece, que ainda existem aqueles
que realmente tiveram os seus corpos mapeados
e, apesar dos testes que passam
as evidências que têm para mostrar
faz crer até quem nunca ouviu falar
que há bastante tempo em diferentes lugares
extraterrestres vêm sutilmente mapeando
não somente os seres chamados humanos
mas, tudo aquilo que existe nessa Terra!
Quanto à isso, crelç não ser nenhum engano.
E sabem o por que?
Porque estão recriando seres híbridos
que possam realmente aguentar
tanto a radiação, como a poluição
que rapidamente aumenta em todo lugar.
Esse mapeamento está aceleradamente acontecendo
e, com isso, revolucionando tudo!
Porque com esse acontecimento
vem um novo conhecimento
pois, se calmamente observarmos
o que realmente está acontecendo
então, verdadeiramente acredito
que o mapeamente vem ocorrendo
porque os extaterrestres na realidade
totalmente se cansaram de nos verem
existindo em plena ignorância
contanto, num tenebroso escuro.
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A NOSSA ORIGEM

Sou cristão e estudei por muitos anos a Bíblia sagrada,
como também li muitos livros de História, Arqueologia,

Paleontologia, Psicologia, Sociologia, Filosofia,
assim como diversos livros que profundamente
elaboram estudos relacionados com a mente,
incluindo vários outros que detalhadamente

ensinam sobre espiritualidade e narram eventos
que qualificam de fenômenos, quando se referem

tanto ao sobrenatural, como a coisas que acontecem
sem uma explicação convincente  e, o fato que achei

ser mais curioso lendo verdadeiras enciclopédias,
foram os relatos encontrados em também livros sagrados

mas, quase totalmente desconhecidos pela civilização
ocidental qual, neles encontramos descrições

de encontros de seres extraterrestres
que, quando comparo com o livro conhecido pelos

cristãos de Gênesis só que, surgido centenas de anos
depois desses livros sagrados de religiões

livremente praticadas na Índia, então, devido as histórias
serem quase iguais, surge logo a questão:

quem realmente são esses seres que a Bíblia relata
como anjos, mas que livros religiosos da Índia
claramente narram como seres extraterrestres.

Contanto, qual livro está realmente certo?
Porque, como mencionei anteriormente,

estudei profundamente a Bíblia
pois na realidade queria ser padre.

Portanto, apesar de não ser nenhum teólogo,
também não desconheço a Bíblia
e, como os anjos não têm sexo,

pelo menos é exatamente isso que estudamos
então, a única convincente explicação

é, que, quando as traduções foram feitas
do grego, hebráico e aramáico,

para o latim e depois o idioma alemão,
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os teólogos da época obviamente erraram
ao traduzirem a palavra seres como anjos

que, por causa do seu próprio ensinamento
contanto doutrina, pois, explicitamente afirmam

que os anjos não têm sexo
portanto e dessa maneira jamais poderiam se casar.

Daí ter concluído, apesar de ser cristão,
que erros e contradições na Bíblia existem

pois, não acredito que a nossa origem
vem desse planeta como eles dizem,

mas sim de Marte, ou seja, somos os frutos
desses seres que para aqui vieram

quando há milhões de anos foram atacados
e, infelizmente, quase todos faleceram.

A NASA recentemente colocou em sua página
imagens tiradas recentes de Marte

e, segundo os seus cientistas
as fotos lhes revelaram sem erros

devido a incrível tecnologia que dominam,
que esse planeta foi realmente atacado

e, por causa dos terríveis danos observados
eles chegaram a seguinte conclusão:
o que destruiu Marte foi um ataque
realizado com bombas nucleares!
Agora, o que ainda não se sabe

é se eles possuíam usinas nucleares,
porque acidentes acontecem de verdade,

daí ter causado uma verdadeira calamidade.
Contanto, pelo menos nesse aspecto

os cientistas estão divididos
mas, continuam pesquisando em prol da verdade.

Para mim, a única novidade foi saber dessa destruição
pois, desde criança que recebo visitações
por isso, quando fiquei adulto e analisei
todos esses livros por ser um curioso,

vendo fotos de pinturas feitas em grutas e cavernas
e, agora, até mesmo a NASA,
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uma instituição realmente fantástica!
Agora, o que ainda não se sabe

é se eles possuíam usinas nucleares,
porque acidentes acontecem de verdade,

daí ter causado uma verdadeira calamidade.
Contanto, pelo menos nesse aspecto

os cientistas estão divididos
mas, continuam pesquisando em prol da verdade.

Para mim, a única novidade foi saber dessa destruição
pois, desde criança que recebo visitações
por isso, quando fiquei adulto e analisei
todos esses livros por ser um curioso,

vendo fotos de pinturas feitas em grutas e cavernas
e, agora, até mesmo a NASA,

uma instituição realmente fantástica!
Anunciar ao mundo sobre esse acontecimento,
além de centenas de planetas que todos os anos

ela realmente tem descoberto,
uma coisa, tanto sei como sinto,
que estou absolutamente certo,

da mesma maneira que não fomos os primeiros
seres há serem criados por esse Deus fantástico,

também sei que não viemos daqui...
Portanto, a nossa origem é marciana!

E espero francamente não ter chocado
esses que leem mas não pesquisam ,

pelo menos da maneira que faço.
Afinal de contas, se cuidadosamente observarmos

até mesmo a nossa própria raça
então, logo veremos que,

realmente não viemos de Adão e Eva
como a Bíblia veemente atesta

pois, olhem como somos diferentes...
Gente, essa história obviamente

apesar do respeito que tenho pela Bíblia,
está realmente incorreta.
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DESAPARECIMENT OS INEXPLICÁVEIS

Não acredito em mistérios
por entender que tudo que nos acontece
têm uma explicação de verdade.
Mas, confesso que estou boquiaberto
com o que vem ocorrendo
com animais e seres de todas as idades
que, simplesmente vêm desaparecendo
sem realmente deixarem vestígios
para que assim, familiares, policiais ou amigos
possam procurá-los apesar da ansiedade.
Portanto, esses desaparecimentos
estão se tornando num grande mistério,
pois nem mesmo os peritos
conseguem realmente entender
nem tão pouco explicar o por que
desse fato ainda ser incompreendido
contanto, infelizmente inexplicável.
Para então, aproveitando essa situação,
quase diariamente escutarmos
todo tipo de boatos, complicando assim
e totalmente confundindo,
o lixo dos mitos perante a realidade dos fatos
que, cada vez se tornam mais difícies
de descobrirmos quem está por detrás desses atos.
Enquanto isso, já tornou-se até comum
ouvir falar que alguém desapareceu
e, que na realidade não foi encontrado,
causando assim um verdadeiro pânico
numa sociedade que francamente
 cada vez mais foge da verdade
por viver oprimida, principalmente agora,
perante desaparecimentos inexplicáveis,
que até mesmo a polícia desconhece
os cúmplices desses estranhos
desaparecimentos inexplicáveis.
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OS GUARDIÕES DA LUZ

Muitos dizem que os guardiões da Luz
são os anjos escolhidos
por esse Ser que amo e sinto
nas minhas orações à finco,
viverem completamente interligado
com o seu Espírito, é claro,
juntamente com aqueles que, como eu,
a única sede é conhecê-lo intimamente
pois, reconhecem que sem Ele
realmente não se vence.
Daí, para a nossa proteção
Deus sapiamente criou
esses anjos guerreiros
que combatem constantemente
os inimigos que vivem
espalhados por esses universos
na escuridão e em plena rebelião
contra o Altíssimo.
Por isso, verdadeiramente admiro
os guardiões da Luz,
pois até mesmo quando
descontraidamente durmo
na cama em meu quarto
quase totalmente no escuro
devido o meu mortal corpo estar
por causa dos afazeres diários
realmente, completamente esgotado,
eles atentamente me guardam
também durante o período da noite,
para assim, no dia seguinte
continuarem essa missão de zelo
porque são Luz
e, para isso foram criados,
provando que Deus é um Ser super Sábio.
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DETONAÇÕES EM MARTE

Olhando fotos lançadas
na internat pela NASA,

claramente vi, como também entendi,
que o planeta Marte

sofreu detonações nucleares
e, calado pensei...

Acredito terem sido explosões nucleares.
Porque as fotos são tão reais
contanto, realmente nítidas

que, afasta qualquer cientista
que possa delas duvidar.

Quanto à mim, perfeitamente vi,
segundo as fotos que cuidadosamente analisei

que, verdadeiramente se tratam
cenas de detonações atômicas

agora, o que realmente precisamos
obviamente e urgentemente saberque

é a sua origem
pois, isso também aqui pode ocorrer.
Acredito em civilizações inteligentes
que habitam esses vastos cosmos

e, porque foram milhões ou até bilhões
de anos antes de nós criados,

com certeza que são bem mais avançados.
E, porque também acredito

que entre esses seres existe desunião
portanto, exatamente como esse em que vivo,

embora seus sistemas sejam diferentes
contanto, não acredito que tenham

inventado o capitalismo
por ser realmente muito antiquado
e, verdadeiramente explorativo.

Por isso, acredito que as suas batalhas
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são pela supremacia de estrelas
ou seja, de galáxias,

porque a sua superioridade tecnológica
vai muito além de tudo aquilo

que hoje celebramos com glórias.
Mas, uma coisa estou absolutamente convencido

após cautelosamente analisar
as fotos que a NASA escolheu
dentre verdadeiramente milhões

para, obviamente não nos assustar.
Porque a maioria das pessoas

que habitam nesse planeta
na realidade não estão preparados

para saberem da verdade
que, detonações nucleares foram feita

num planeta vizinho à Terra
qual, outrora era uma linda aquarela

mas, que infelizmente agora
destruição e restos de uma provável rica história

tristemente é tudo que existe,
fato que urgentemente precisamos entender

para, então conosco, isso também não acontecer.
Porque ao ver essas fotos agora, ao mundo reveladas

notei que as evidências são claras
e não pretendo esse fato expecular,

pois entendo que, o que realmente devemos fazer
é organizarmos uma expedição

primeiramente não tripulada
e, obviamente deixarmos que os robos

cautelosamente mapeiem todo lugar
para, então, quando tivermos os dados em nossas mãos

enviar uma cápsula dessa vez tripulada
e, aos poucos, através de muito estudo
começarmos a colonizar esse planeta

recriando-o literalmente do nada.
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STONEHENGE: UM MONUMENTO CRIADO
PELOS EXTRATERRESTRES

Milhares de pessoas anualmente visitam
esse que já se tornou um marco turístico
para esse país culto, formoso e famoso.
Mas, infelizmente  muitos ainda não sabem,
devido a sua história ser uma incógnita,
tudo por causa do que vêm dizendo
em relação ao ensinamento
contanto, de sua história
qual, claramente vejo estar
além de muito mal dita,
por estar totalmente torcida.
Porque na realidade e, graças a nobreza,
que só querem o centro da atenção para si mesmos,
nitidamente entendo porque vejo
que, Stonehenge não foi criado por nós
mas sim, por extaterrestres
que, usando a tecnologia de levitação
rapidamente transportaram essas pedras
e, exatamente como fizeram com as pirâmides
que na realidade são centros de oração e comunicação,
da mesma maneira criaram Stonehenge
portanto, ele é um monumento
de estudos cósmicos e também de observação. +
Confesso que fiquei maravilhado
por ter isso concluído após fazer
pacientemente usando a internet
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essa matéria curiosamente pesquisar
que, sem márgens para dúvidas me levaram
para essa conclusão sem grandes surpresas
porque, o que Stonehenge me proporcionou
foi um aumento na minha convicção
que, extraterrestres não apenas existem
mas, que eles são os únicos responsáveis
por várias construções espalhadas em diversos lugares
desse planeta que há muito tempo
discretamente vem recebendo
diversos tipos de visitações
pois, na realidade eles vêm
construindo, como também transportando
todo tipo de seres que diariamente
daqui vêm e vão, porque realmente
há já bastante tempo que controlam
esse planeta devido a sua vasta influência
graças ao conhecimento, que assim,
inteligentemente pelos universos exploram.
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QUANDO

Quando esse misterioso planeta X
mencionado em livros,

como também em artigos
de diferentes meios de comunicação

em nosso céu aparecer
então, peço a todos que se preparem!

Pois na realidade ele causará
uma incrível e dolorosa catástrofe.

E, para não dizerem que não estou informado,
na semana passada assisti

um excelente documentário
onde, até cientistas que trabalham na NASA

mostrando documentos outrora
classificados como secretos,
assim como textos copiados
de livros religiosos da Índia

contanto, considerados como a nossa Bíblia
totalmente autêntico, além de sagrados

quais, explicitamente afirmam
essa palavra que, quando medito,

francamente me dá arrepios,
porque os textos claramente usam

essa pequena, porém, dolorosa palavra: Quando...
Deixando-nos entender ser

apenas uma questão de tempo
quando, realmente sem lamentos
esse tal planeta X repentinamente

aparecerá e em alta velocidade se chocará
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com o nosso planeta
que, segundo a maioria dos cientistas

infelizmente afirmam que
após esse choque, quase nada de fato restará.

Esse relato para mim é alarmante
e, os governos caladamente procuram

que esse assunto fique completamente abafado,
contanto não seja revelado

pois têm medo que isso gere
um pânico quase automático

quando as populações seus detalhes souberem.
Mas, o que realmente me chocou

à respeito desse documentário
foi a absoluta convicção dos cientistas

quando, firmemente afirmaram
essa sentença que, quando,
cautelosamente analisada

deixa-me realmente trêmulo
e sem forças para fazer mais nada!

Pois, realmente o seu porta-voz
olhando diretamente para a câmera
articulou essas terríveis palavras:
quando isso realmente acontecer

então, os poucos que dessa
horrível catástrofe sobreviverem

se aqui quiserem continuar
terão verdadeiramente de recomeçar

porque tudo nesse planeta literalmente mudará
até mesmo na área climática.
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ARMADA DE OVNIS NOS CÉUS DE OSAKA

Para aqueles que ainda duvidavam
que extraterrestres realmente existem,
acho que agora ficou absolutamente claro
pois, acabou de ser filmado
uma verdadeira armada de OVNIS
navegando silenciosamente nos céus de Osaka
que, naturalmente com certeza
não desconhece esse fato.
Portanto, em pleno século XXI
e, exatamente no ano 2015
do nosso calendário, é claro,
uma armada foi vista
calmamente passeando,
talvez mapeando e observando
a nossa vida louca e agitada
ou, porventura, quem sabe...
Porque se pensarmos bem eles apareceram
logo após o Japão ao mundo declarar
que tinha feito um raio lazer
realmente superpossante
pois, além de alcançar distâncias incríveis,
é capaz de qualquer objeto
em fração de segundos
literalmente pulverizar.
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Portanto, por não acreditar em coincidências,
creio que os extraterrestres já sabem
por realmente serem dotados
agora, como realmente existem vários tipos
de extraterrestres que inesperadamente surgem
de diversos labirintos ou túneis
aos nossos olhos completamente invisíveis
então, obviamente que não sabemos
se eles verdadeiramente são pacíficos ou não.
Mas mesmo assim fiquei feliz
por ver através do computador
uma grande armada de OVNIS
que me surpreenderam pela luz que emanou,
como também por seu distinto teor.
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GUERRAS PERPÉTUAS

Quando o ser humano criou
as suas guerras perpétuas
fez por um claro propósito
portanto, não pelo ódio
mas, devido ao sujo sistema
que tristemente elaborou
por não se importar com a consciência.
E assim com o tempo, devido a ganância
geo-política-econômica-religiosa
rapidamente vem fazendo armas
cada vez mais poderosas e mortais
para, infelizmente continuar
em suas guerras perpétuas
principalmente agora,
que o armamento bélico
há muito que virou uma indústria
e, existem países que o seu PIB
sem essas guerras perpétuas
não teriam dinheiro para esnobar.
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CLONAGEM

Fato até pouco tempo conhecido
pela grande maioria das sociedades

mas, que na realidade
realmente sempre existiu...

E, como prova disso nós temos
apesar do governo ter escondido,

acontecimentos que aqui ocorreram
durante a década de 50

como, o badalado caso ocorrido em Roswell
onde, segundo testemunhas oculares

foram tirados de dentro do disco
cinco extraterrestres totalmente idênticos

e um, estava até mesmo vivo!
E assim, após minuciosos exames
e longas interrogações telepáticas

realizadas no idioma inglês
para surpresa dos cientistas presentes,
foi exatamente ali que se ficou sabendo

que a clonagem não é nenhuma novidade
para esses cosmos de luz, saber e muita graça.

Portanto, estou aqui narrando
um caso que pelo menos há 65 anos

que realmente conhecemos
e, que já algum tempo praticamos

devido as informações que recebemos
desse extraterrestre sobrevivente

após o disco voador onde se encontrava
ter sido abatido nos céus de Roswell

tornando-se assim, infelizmente,
mais um extraterrestre prisioneiro
de um sistema que provavelmente
extrai informações usando a força

porque sabe que sem o conhecimento
verdadeiramente nada se faz,

e a clonagem, quando entendida de verdade
beneficiará imensamente toda a humanidade.
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SOMBRAS NA NOITE

Durante um momento em que
a maioria das pessoas

realmente não se encontram acordadas
porque na realidade é madrugada,

sentado em minha cama
calmamente escrevendo estou

para, surpreendido ver
caminhando distante de mim

sombras na noite
caladas mas, presentes por um fim.

E, como outrora já tinha ouvido falar
sobre esses tipos de seres,
curioso embora alerto fiquei

pois, como agora realmente lhes vi
então, sei que verdadeiramente existem!
Portanto, urgentemente preciso entender

realmente a sua origem.
Porque vivo num universo

totalmente confuso e complexo
e, onde seres interligados nele

realmente coexistem.
Daí, uma vez que tive essa oportunidade

apesar de ter sido breve,
de realmente num relance lhes ver

e, como entendo que nada acontece
nessa vida com a gente por acontecer...
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Então, terei à partir de agora
que ter muita paciência

e, sem alarme mas sapiência
minuciosamente tentar entender

primeiramente a razão
dessa breve visitação
totalmente silenciosa,

sombras na noite que agora
definitivamente despertaram a minha atenção.

Porque, preciso realmente entender
a razão pela qual trafegam
somente durante a noite

quando, geralmente se dorme
e, contanto não estamos acordados

para vê-los, como verdadeiramente os vi
caminhando lentamente no canto do meu quarto de dormir,

invadindo a privacidade que tenho enfim,
talvez por pensarem que não são vistos...

Apesar de atravessarem com toda naturalidade
paredes, portas e janelas

portanto, tudo que é físico!
Por isso, e no bom sentido,

me impressionarem de verdade
exatamente por causa disso.
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ANUNNAKI

Há milhares ou talvez milhões,
embora alguns achem na realidade
que o episódio sobre os seres
chamados anunnakis aconteceu
há provavelmente bilhões de anos.
A lenda narra que aproximadamente
duzentos anunnakis vieram até a Terra e
conseguiram se reproduzir, isso era parte do plano,
com os seres humanos que aqui se encontravam.
Segundo o conto, eles tinham poderes
e foram vistos até como mágicos
por desaparecerem e também fazerem
coisas realmente incríveis!
Acabaram sendo considerados como deuses
pelos seres que na época
primitivamente em cavernas habitavam.
E, atentamente, logo após,
cautelosamente ler essas narrações,
surgiu imediatamente em minha mente
curiosa e fértil sempre,
as minhas óbvias indagações.
Porque, como preciso isso naturalmente entender
em prol do meu próprio conhecimento
então, indaguei essa questão:
Quem realmente são ou foram os Anunnakis?
Pois, muitos hoje acham que eles são,
incluindo obviamente eu mesmo,
uma superavançada civilização.
Acontece que, como sempre,
existe o outro lado da questão,
o ângulo de percepção religioso
para, assim complicar ainda mais
um assunto tão minucioso...
Porque várias denominações religiosas entendem
que os anunnakis são os anjos caídos
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quando lemos a história da rebelião
que culminou com a sua expulsão
do terceiro céu, pelo menos é assim
que, quem estuda teologia tem aprendido.
Mas, por outro lado...
Como os anjos não têm sexo
então, prefiro pensar que eles
são realmente um diferente tipo de seres
muito mais avançado por terem sido criados
obviamente antes que nós, é lógico.
A história não está bem clara
quanto ao propósito de sua vinda aqui,
confirmo isso porque os textos que li
realmente são muito vagos...
Mas, também tenho a minha teoria
pois, o que disso concluí foi que eles
vieram até aqui com um claro objetivo
ou seja: mapear o nosso planeta
extraindo dele grandes riquezas
incluindo, como alguns textos afirmam
uma grande quantidade de ouro,
como também profundamente pesquisar
e naturalmente recriar a raça humana,
criando assim uma híbrida por fim
daí, sermos realmente tão diferentes
em relação, segundo a Bíblia, a primeira semente
encontrada no livro de Gênesis
que até agora realmente tem deixado
os teólogos totalmente complicados
para explicarem a enorme variedade
de ADN, feitio e cor em nossos diferentes corpos.
Fazendo-me crer que eles não eram ou são demônios
mas sim, extraterrestres verdadeiramente sábios!
Vindos de um cosmo completamente inteligente
por serem comandados por esse Ser
que constantemente ensina e cria seres
para assim, alegremente viverem na sua Luz.
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FATO VERÍDICO

Esse fato verídico
que, agora, aqui irei narrar,

ocorreu numa remota estrada
de um pequeno vilarejo

situado na Nova Zelândia
no ano de 1980, quando a família
vinha de uma festa de aniversário

dirigindo o seu carro tranquilamente
quando, repentinamente avistaram

luzes de tom alaranjado
qual, imediatamente pensaram

se tratarem de balões chineses soltados
durante alguma cerimônia
mas, que agora estavam

levados pelo vento no céu a navegar, é claro.
Para, logo após alguns minutos terem se passado,

de repente sentirem que o carro
onde, obviamente dentro estavam,

sentirem como se estivessem dentro de um vácuo
portanto, velozmente sendo tragado

para dentro da nave
para, literalmente sentirem e verem

o carro ser levantado
daquela longa porém estreita estrada

localizada numa zona rural
altas horas da madrugada.

Então, como numa natural reação
todos completamente apavorados

em alta voz juntos gritaram
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e, após alguns segundos isso vos ter ocorrido,
sentiram o carro ser violentamente jogado

caindo mesmo ao lado de uma pequena ponte
que se encontrava no outro lado

de um imenso lago
e, contanto, distante de onde

originalmente eles se encontravam.
Portanto, foi exatamente naquele momento

que ali numa fração de segundos
viram um imenso disco voador
de cor escura e forma triangular
que rapidamente desapareceu

voando silenciosamente no sentido
onde se encontra um imenso vulcão.

Para, chocados embora aliviados
devido o que lhes tinha ocorrido,

concluírem que eles quase foram abduzidos,
decidindo ali permanecerem

até a aurora chegar e assim tudo clarear.
Esse fato verídico que ocorreu

com uma família da Nova Zelândia
ficou por muito tempo totalmente abafado

surgindo contanto somente agora,
porque a família finalmente decidiu

escrever um livro contando
o que verdadeiramente lhes ocorreu

numa inesquecível madrugada
quando, para casa sossegadamente retornavam

vindo de uma festa de aniversário super animada.
Além desse livro que escreveram
e, das várias palestras que estão

dando em diversos países desse mundo,
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receberam recentemente uma proposta
para esse fato verídico

ser também transformado num filme
qual, prontamente concordaram

pois, querem transmitir ao mundo
que extraterrestres realmente existem!
E, que a abdução é também um fato

que os governos desse mundo
há muito que já sabem

mas, que preferem fingir que isso não existe.
Quando a aurora finalmente chegou

viram realmente onde se encontravam
e, após dirigirem quase duas horas

finalmente em sua cidadezinha chegaram,
indo diretamente para o estabelecimento

de um mecânico amigo
que, após minuciosamente o carro inspecionar,

detectou um alto nível de radiação
emanando de todo o carro,

comprovando assim esse fato verídico
sobre uma tentativa de abdução

numa área rural da Nova Zelândia
onde na época a grande maioria de sua população

totalmente desconhecia que extraterrestres
não só existem mas, abduzem seres sem compaixão.
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 SERES INTERDIMENSIONAIS

Estou totalmente convencido
que esses exóticos seres

que desde criança tenho visto
e, que livremente atravessam

sem nenhum problema o que é físico,
é porque são seres interdimensionais

por isso, naturalmente se materializam,
embora a sua forma natural

seja como se fosse um espírito.
E, nessa complexa aparição,
como também interligação,

devido à forma de como foram criados
assim incrivelmente vivem

visitando e, contanto transformando
completamente a vida daqueles

que por eles foram tocados
em sonhos, fisicamente, telepaticamente

incluindo até mesmo os que foram teleportados
e assim, como eles atravessaram

a matéria física e,
quando se deram de conta

se encontravam numa mesa deitado
sendo minuciosamente analisado

por extraterrestres que pareciam médicos
ou, talvez cientistas,

porque usavam batas brancas
e na nossa língua telepaticamente se comunicaram.
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Tenho através dos anos lido, visto,
e até mesmo longamente conversado

com pessoas que por essas experiências passaram
e, o que para mim ficou absolutamente claro

é, que nenhum desses já inúmeros casos
a pessoa que por isso tem passado
levando em consideração a emoção
por ter enfrentado uma teleportação
em nenhum momento sentiu medo,

apesar de ter tido o seu corpo
cautelosamente mapeado e nele,

em alguns casos, mais de um chip implantado.
Hoje, aos poucos para nós

alguns cientistas nos têm revelado
que esses chips funcionam como uma forma de rádio

ou seja, eles são um instrumento receptor e transmissor
e alguns têm até afirmado que eles são como

os GPS e sabem de uma coisa?
Não acho que estão errados.

Mas, o que me fascina mesmo é o fato
desses seres serem interdimensionais

agora, se por acaso têm intenções ruins
então, porque há muito que nos têm mapeado

acredito que algo mesmo incrível
em muito breve por eles será realizado
e, absolutamente nada poderemos fazer

pois, eles são seres interdimensionais de fato.
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O GRANDE SEGREDO

Durante a presidência de Eisenhower
agora, porque documentos ultra secretos

cautelosamente pelo Pentágono vêm sendo colocados
para assim, devido a lei de livre acesso,

pela mídia e qualquer pessoa
usando a internet possa realmente ser lido,

ainda que às vezes, verdadeiramente seja impossível
porque, infelizmente o que se vê

no espaço total da folha é um grande borrão
causado pela tinta preta que a censura fez

para que obviamente ficasse de nós escondido.
Confesso que não fiquei surpreso

quando ouvi um famoso escritor e pesquisador
sendo entrevistado num programa de rádio

e, em prol da verdade como também
da tão esperada divulgação de seu livro,

exatamente isso mesmo mencionar.
Mas, o que me deixou excitado, para não dizer curioso,

foi quando ele falou de um acordo
ou, melhor dizendo, tratado,

entre o governo americano e um certo tipo de extraterrestre
que, segundo o documento minuciosamente elaborado

pelos militares e cientistas do Pentágono
qual, foi secretamente pelo Presidente Eisenhower assinado

e, que, explicitamente afirma eles serem
realmente muito mais avançados

por terem sido criados milhões de anos antes de nós.
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Mas, o que me deixou quase sem voz
foi ficar sabendo o motivo que lhes levou
a viajarem e telepaticamente acertarem

a data e hora de sua visitação,
toda comunicação feita em inglês, é claro.

O que originou a sua decisão
foram as duas bombas atômicas detonadas

pelos Estados Unidos no Japão
pois, segundo esse incrível documento,
pelo menos esse tipo de extraterrestre

que, quanto a mim, parecem serem bons,
porque se preocupam profundamente
com o ambiente de todos os cosmos,
eles detectaram partículas atômicas
provocada por essa terrível bomba

que tantas vidas dizimou...
Mas, que causou o fim da segunda guerra mundial

porque o Japão, agora destruído, rapidamente se entregou.
Esse paradoxo gerou muita polêmica

nos corredores dos bastidores políticos,
causando os Estados Unidos até hoje

ser uma potência mundial
mas, por outro lado, despertou a atenção

de uma civilização muitíssima mais avançada
e, por serem os nossos vizinhos,

apesar de não habitarem no mesmo sistema solar
pois habitam noutra galáxia,

silenciosamente visitaram os lugares
que as bombas atômicas colocadas em mísseis

estrategicamente estão apontados
para os países que essa política discordam,

desativando-os no lugar onde secretamente foram colocados.
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Isso, de acordo com o documento
gerou no Pentágono um pânico imediato

pois, agora, essa nação tão poderosa entendeu
que os extraterrestres realmente são

devido à natureza da evolução,
verdadeiramente muito mais avançados,

causando assim essa secreta reunião
e, obviamente esse grande segredo

qual, se cautelosamente analisarmos,
veremos que realmente os Estados Unidos
nunca mais explodiu outra bomba nuclear

porque em troca, após o pacto ter sido concretizado,
recebeu dos extraterrestres de fato informações tecnológicas

e, se realmente recordarmos
foi exatamente durante essa época

que, repentinamente surgiram as descobertas
da internet, do computador, do forno de microondas,
da fibra ótica, do telefone celular, a nano tecnologia,

sem contar aquelas que ainda desconhecemos
por estarem nas mãos dos militares

como, por exemplo, a tecnologia da levitação
que acredito já há muito tempo secretamente usarem...

Tudo graças ao acordo sigiloso feito
pelos Estados Unidos e esses extraterrestres

durante o período em que Eisenhower era presidente
qual, até os dias de hoje continua sendo um grande segredo

por ainda não conhecermos todos os fatos.
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HOLOGRAMAS

Algumas pessoas têm falado
terem visto no céu
principalmente no período noturno
diversas fotos de seres
que na realidade não passam
de hologramas criados
por diferentes seres extraterrestres
mostrando-nos que além da sede
que têm por essa arte,
possuem a tecnologia de revelarem
diversos hologramas para a gente
porque realmente sabem
da nossa constante curiosidade.
Principalmente quando vemos,
geralmente durante a noite,
hologramas nítidos e bem coloridos
que, após também presenciar,
concluí eles serem mensagens
de uma realidade que,
embora por muitos ainda desconhecida,
simboliza o saber e querer
de civilizações totalmente ativas
espalhadas por essas tantas galáxias
gentilmente se comunicando
e, pacientemente nos mostrando
talvez um melhor estilo de vida.
E assim, logo após ouvir muitos falarem
sobre esses hologramas que
realmente nos céus aparecem
sem ninguém saber o por quê,
li e, um dia casualmente também vi
um holograma belo e enorme!
Qual, tinha a face de um felino,
me deixando verdadeiramente
muito tempo sem naturalmente dormir.
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ZUMBI APOCALÍPTICO!

Inúmeros artigos têm mencionado
e, diversas pessoas têm realmente falado
sobre esses casos que estão ocorrendo

rapidamente por todo o planeta
sobre uma doença misteriosa

que afeta o sangue e o cérebro
causando assim que as criaturas

afetadas por essa doença
que muitos afirmam ser originária

pelos extraterrestres,
porque essas pessoas acreditam

que o seu propósito
é transformar o ser humano

em zumbi apocalíptico
para então, controlá-los até as suas mortes.

Esses acontecimentos me deixam preocupados
por achar que de fato

algo de muito estranho está acontecendo
pois, aquele ser outrora sereno,
esta cada vez mais dando lugar

a seres totalmente esquisofrênicos
e, completamente fora de lugar.

Muitos diriam que esse estranho comportamento
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é por causa das drogas
hoje em dia tão liberadas...

Mas, como francamente tudo analiso,
verifiquei que vale a pena continuar

pesquisando calmamente essa história.
Pois sei, que, da mesma maneira

que existem humanos maus,
os extraterrestres não fogem à regra

e, provavelmente essa misteriosa doença
realmente tem fundamento.

Portanto, cautelosamente eles vêm aniquilando
a soberba raça humana

e, aos poucos silenciosamente criando
num projeto de incrível engano

zumbis verdadeiramente apocalípticos,
de acordo com o plano maquiavélico

por eles há muito minuciosamente praticado,
destruindo assim uma raça através do engano.
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ATLANTIS: UM CONTINENTE
CRIADO POR EXTRA TERRESTRES

Acredito que Platão estava absolutamente certo
pois, quando lemos os seus textos

quais, claramente revelam
o que já há algum tempo

foi encontrado no litoral de Cuba,
ilha que infelizmente por tantos anos

viveu quase do mundo isolada
devido uma política evidentemente falha

mas, que obviamente agora,
sentiu ter chegado a hora de lhe libertar

para, que assim, naturalmente possa
aquilo que por milhares de anos

subterraneamente está em sua costa
ao mundo evidentemente anunciar.

Para, então, com calma e em plena união
finalmente possa mostrar

aquilo que somente poucos sabem
das pesquisa feitas cuja finalidade

foi obviamente entender
o que há muito tempo realmente ocorreu
com esse outrora magnífico continente,

começando com as enormes construções encontradas
quais, quando comparadas ao que Platão escreveu

então, logo vemos que não foi ficção
mas sim, o que ele brilhantemente descreveu

e, eloquentemente narrou,
porque em sua narrativa ele contou

sobre uma sábia civilização que outrora viveu
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nesse continente imenso mas misterioso
chamado Atlantis, lugar de fato opulente
qual, já há algum tempo fôra encontrado

e minuciosamente por uma equipe
de cientistas cubanos e canadendes
em seu território aquático filmado

e, contanto, sem márgens para dúvidas,
porque ficou absolutamente comprovado

ser realmente Atlantis!
O continente que muitos pensavam estar perdido.

Mas, por causa de uma política totalmente absurda,
infelizmente por todo esse tempo foi abafado...

Mas agora, com novos ventos
fortemente em seu favor soprados,

essa grande ilha caribenha
tem a chance de realmente comprovar

que tudo aquilo que Platão contou
porque no continente também viveu

portanto, descreveu o que ele mesmo viu,
narrando todo o seu drama e apogeu.

Agora, com a tecnologia sendo
cada vez mais precisa,

realmente, cedo ou tarde, iremos
descobrir o que verdadeiramente aconteceu

com essa avançada sociedade
que, mesmo abdicando de sensacionalismo,

certamente que tem cativado
como, naturalmente também deixado

escritores, filósofos, historiadores e pesquisadores
totalmente abismados ao verem

o filme por esses cientistas filmado
e, contanto, eloquentemente trabalhado
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por conter tudo aquilo que Platão descreveu,
incluindo até mesmo as pirâmides
juntamente com a cor das pinturas

que até os dias de hoje e,
apesar de se encontrarem

completamente submersas em água salgada,
mesmo assim o seu vibrante colorido

até o momento quando realizaram essa filmagem
realmente ainda não descoloriu.

Isso é obviamente incrível!
Imaginem o produto que eles usaram

para pintarem os muros e as suas pirâmides
que até agora, apesar do tempo,

embora todo o continente tenha afundado,
porque algo realmente terrível

verdadeiramente aconteceu com Atlantis
provavelmente, durante o seu tempo mais dourado.

Provando-me que realmente não importa
quão grande foi essa sociedade
pois, da maneira que entendo

existimos dominados por ciclos
que, na realidade sempre existiram,

daí a arqueologia, paleontologia e geologia
em seus constantes descobrimentos

atinarem para essa insolúvel realidade.
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UMA NOVA REALIDADE

Toda vez que é anunciado
a descoberta de um novo planeta
para o mundo leigo,
como também o científico,
uma nova realidade é formada
mas, sem mistérios, fanatismo ou misticismo.
Por isso valorizo a ciência
e, francamente admiro os cientistas
por serem gente que amam o conhecimento
e nesse processo literalmente
mudam de fato vários planos...
Fórmulas outrora tidas como legítimas
mas, que por causa de um descobrimento,
realmente transformam drasticamente
o que verdadeiramente tanta gente
pensava ser certo sem nenhum engano.
Para, assim, antigas e famosas fórmulas
por muitos estudado e entendido
imediatamente serem descartadas
e à partir daquele instante
quando novas descobertas são reveladas
então, em alegria e sem ironia
uma nova realidade por merecimento
é intensamente com toda justiça celebrada.
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E assim, pelo menos nos dias de hoje,
rapidamente seguimos,
graças a evolução natural
que a tecnologia vem fazendo
pois, nunca em nenhum tempo
tivemos prontamente acesso
a realmente tanta informação,
como também nunca em nossa história
estivemos ao mesmo tempo em tantas frentes
na luta em prol do conhecimento,
graças as novas realidades
que serão descobertas conforme a tecnologia avança
quanto à isso, é apenas uma questão de tempo,
querer e lógico, capacidade.
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OS UNIVERSOS SÃO REALMENTE INTERLIGADOS

De acordo com a nova teoria do famosíssimo
astrofísico, cujo nome para alguns parece difícil

Stephen Hawking,
o que realmente interliga os universos

no sentido de criar atalhos e dar passagem
nesses cosmos verdadeiramente belos

são de fato os buracos negros.
E, segundo ele, se o ser humano for um dia
realmente tragado por algum buraco negro

então, o que ele ou ela deve fazer
é atravessar no centro do buraco

e na posição horizontal pois, somente assim
na realidade não será esquartejado

devido à tremenda força que tem por fim.
Complementando na sua convicção

que é exatamente assim que os extraterrestres
viajam dentre os buracos negros

que na realidade além de reciclar esses universos,
de verdade servem também como passagem

portanto, portões ou túneis, diminuindo
consideravelmente as distâncias como também o

tempo que usam com toda naturalidade.
Contanto, agora, falta ser confirmado

se de fato ele está certo, aumentando assim
a perspectiva da gente também um dia navegar
por esses buracos negros totalmente sem medo

porque a ciência para nós
tornou-se obviamente singular.
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SERES HÍBRIDOS VIVENDO ENTRE NÓS

Hoje, fiquei realmente entusiasmado
com a notícia que escutei

no programa que sempre escuto na rádio
intitulado de costa à costa ( Coast to Coast )

que, segundo à reporter,
no mês de Junho desse ano foi encontrado

na cidade de Los Angeles dentro de um carro
que estava parado na rua

em frente a casa onde reside a sua namorada,
o corpo de um homem sentado ao volante do seu carro

totalmente enrolado num cobertor
que continha gelo seco

mas, o mistério não termina aí!
Porque, quando a polícia lhe examinou

viu que ele era corcundo como o pato marreco.
E, quando a sua namorada
juntamente com a mãe dela

pela polícia foram interrogadas,
lhe contaram que apesar dele ter olhos azuis,

na realidade os seus olhos eram amarelos
pois mudavam de cor quando a noite chegava

e a sua pupila tinha a forma atravessada,
se parecendo com um traço feito na horizontal.

Essa história se tornou mais bizarra
quando elas na delegacia também contaram

que, além dele ser extraterrestre,
ele pertencia há um tipo de lagartos

que tinha sido num laboratório secreto
pela CIA já há bastante tempo criado
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pois, teve com humanos o seu ADN misturado
e, que ele lhes tinham um dia falado
que já há muitos anos secretamente
para a CIA discretamente trabalhava
portanto, sabia que era uma cria dela

mas, devido a boa vida que ela lhe dava
na realidade não se importava.

Quando chegou o período da tarde
a polícia declarou que iria dar

no prazo de no máximo duas horas
em seu próprio estabelecimento

uma entrevista coletiva
para, assim poderem melhor explicar

e, por fim, os diversos boatos pararem,
na tentativa de acalmar o povo
que, nervosamente já começava

naturalmente à se inquietar.
E, quando a entrevista finalmente começou

um certo famoso jornalista
quando chegou a hora de fazerem as perguntas

rapidamente da cadeira se levantou
e, olhando seriamente nos olhos do porta-voz

várias sábias perguntas lhe indagou,
provocando assim que a tão esperada entrevista

fosse bruscamente interrompida,
com um dos responsáveis

numa voz trêmula de verdade
formar essa curta sentença

para, logo em seguida declarar
que a entrevista realmente estava encerrada.

As palavras que ele brevemente articulou
foram uma grande mentira,
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porque descaradamente disse
desconhecer a autópsia naquela manhã realizada,

afirmando que, o que ele escutara
sendo comentado pelo povo

tinha sido uma piada de muito mal gosto
e, ainda por cima deu uma tola risada.

Agora, quanto à isso atesto
que, nem o seu indgno gesto,

nem muito menos as suas breves palavras,
realmente convenceram

uma cidade cuja fofoca misturada com o medo,
fez que os cidadãos se calassem,

muito pelo contrário...
Porque, quase cinco dias já se passaram

desde que essa história surgiu
e, como um grande extopin
em algumas mídias explodiu!
Só que agora, na realidade,

ninguém mais ler, ver ou escuta
alguém falar sobre essa reportagem,

fazendo assim muitos duvidarem
se realmente isso aconteceu de verdade.
Enquanto a namorada dele e a sua mãe
estão até pensando em deixar o país
pois, afirmam não se sentirem segura

após tudo isso.
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ÁREA 51

Durante a década de cinquenta
no Estado de Nevada

foi construída uma imensa área
agora, mundialmente por muitos falada

apesar de ser realmente pouco conhecida,
intitulada de Área 51.

Até hoje é um lugar supersecreto
e, devido a sua localização geográfica

por ter sido criada numa região montanhosa
em verdadeiramente pleno deserto

dificultando assim o acesso
tanto aéreo, como pela via das estradas,

porque tanto pelo ar, como terrestremente,
ninguém pode na sua área entrar,
pois a vigilância tanto eletrônica,

como também feita por seres armados
é contínua todo segundo de fato.

Essa área longe de qualquer civilização
foi criada para guardar e se estudar

tudo que tem haver com qualquer ser
extraterrestre e as suas tecnologias

quais, vêm com o tempo sendo transferidas
da área militar para a civil

qual, vemos já algum tempo
sendo vendidas pela indústria civil

como o forno de microondas, a fibra ótica, os raios lazers,
os computadores, a nano tecnologia,
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como também a tecnologia de levitação,
fora aquilo que ainda não conhecemos

ou, porque os cientistas ainda não inteiramente
aquilo que há muito tempo já têm em suas mãos

mas, devido a complexidade ou talvez
por não termos aquele certo elemento

aqui nesse planeta, então não podem construí-lo.
O fato é que, se minuciosamente observarmos

verificaremos que as tecnologias
realmente têm rapidamente avançado

e muitos não entende o porque...
Isso deve-se por causa

do que o governo tem apreendido
durante todo esse tempo em silêncio,

obrigando até aqueles que ali trabalham
há assinarem documentos lhes proibindo

de falarem ou publicarem quando aquela propriedade deixarem
por um período de dez anos!

Contanto, silenciando-os e nesse processo
prolongando e dificultando que
realmente saibamos da verdade.

Por isso, esses que ali desde a década de cinquenta
arduamente trabalharam, expondo-se até mesmo a radiações

quando chega o tempo de se aposentarem
se adicionarmos em cima de suas idades mais dez anos
então, logo entendemos que todo esse planejamento

foi cautelosamente feito para nunca sabermos da realidade.
Acontece, que nem todos faleceram

depois desse tempo ter passado
e, por estarem velhos e os dez anos já terem caducado,

decidiram que aquilo que eles conheceram
quando na Área 51 trabalharam
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realmente em livros, filmes, entrevistas ou palestras
serem honestamente contados.

E, foi assim que aos poucos ficamos sabendo
do que vêm se desenvolvendo naquele lugar,

desde armamentos e equipamentos ultrasecretos
extraídos tanto em interrogamentos feitos
com os diversos tipos de extraterrestres
que ali tristemente vivem em cativeiro,

como também dos diferentes tipos de OVNIS
que usando os radares foram derrubados

e, os que no acidente faleceram
tiveram os seus corpos detalhadamente mapeados

e, aqueles que sobreviveram
tiveram os seus ADN’s misturados ( casados ),

criando-se assim seres híbridos,
humanos no aspecto mas extraterrestres de fato!

Que, até mesmo lá trabalham
e há muito tempo que já se misturaram

com a nossa civilização, é claro.
E assim, a Área 51 continua

fascinando os curiosos por seus segredos,
assim como criando medo naqueles

que, devido as variadas necessidades
preferem, apesar de ser contra a sua vontade,

fingir que acreditam no governo
fato que acho ser puro cinismo

portanto, realmente não entender
pois, por mais que a realidade seja dura de se entender,

sinceramente não devemos fugir a verdade
por ela fazer parte do conhecimento

contanto, do magnífico saber.
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AS TECNOLOGIAS ATUAIS

Quando minuciosamente analisamos
as tecnologias atuais
que, principalmente nos últimos anos
totalmente se descentralizou
e, rapidamente avançou
abraçando diversos ângulos
em inúmeras áreas
no campo da indústria militar,
como também a civil,
logo vemos que esse repentino
e, verdadeiramente grande entendimento
não surgiu momentâneo...
Porque sinceramente acredito
essas tecnologias terem vindo através de um pacto
entre alguns governos e extraterrestres,
criado talvez inicialmente
totalmente telepaticamente e secretamente,
quanto à isso, acredito não estar errado
pois, nada acontece por acaso...
Agora, gostaria imensamente de saber
o que em troca eles receberam
para tanta tecnologia ao mesmo tempo
num relativo período de tempo
livremente nos fornecerem...
E, como profundamente acredito
que tudo que se faz existe um motivo
então, receoso realmente fico,
por saber e também pessoalmente ter visto
levitando silenciosamente no céu do lugar onde vivo
inicialmente inúmeras luzes
que rapidamente se transformaram
em discos voadores que abundantemente soltam
o que parece serem lágrimas
mas, que agora sei serem plasma,
pelo menos tem sido a unânime descrição
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dada tanto através de pilotos,
como de gente que já trabalhou
ou ainda trabalha na NASA.
Portanto, tanto as tecnologias atuais
contanto, as que agora temos,
como essas que os extraterrestres
livremente em nossos céus nos mostram
para mim, claramente atestam
serem uma civilização superinteligente
cujo misterioso elo, acredito que,
quando chegar a hora dos governos nos revelarem
o que realmente há muito tempo já sabem
pela única razão de não poderem controlá-los
devido as suas constantes visitações
então, infelizmente também acredito
que, para nós será muito tarde...
E assim os governos descobrirão
apesar de terem atualmente
uma tecnologia bem mais avançada
mesmo assim, quando chegar a hora
onde as máscaras serão finalmente tiradas,
entenderemos naquele exato momento
que tudo que eles nos deram
apesar de, para nós, ser de fato ultramoderno,
para eles, acretido ter sido
tecnolia realmente já obsoleta.
Portanto gente, peço apenas que se lembrem
que esses seres já vivem nos cosmos realmente
há milhares, milhões ou, até mesmo bilhões
de anos antes que nós e, por causa da evolução,
naturalmente seria impossível
que as suas tecnologias atuais
fossem inferiores ou iguais
às nossas tecnologias atuais
daí, se o meu pensamento estiver certo...
Então, gostaria imensamente de saber
o que eles ganharam com esse pacto,
como também o por que?
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SHIGIR: UMA ESTÁTUA ESCULPIDA
POR EXTRATERRESTRES?

Acabei de ver o documentário
mostrado ao mundo pela cadeia de televisão russa

a respeito de uma misteriosa estátua
esculpida em madeira e encontrada

numa área de brejo conhecida como Urals,
que fica localizada na Sibéria

qual, sete pedacinhos dela seguiram
para serem minuciosamente mapeados

num laboratório especializado da Alemanha
que, após vários testes terem sido realizados,

sem márgens para dúvidas determinou
que a estátua tem onze mil anos,

tornando-a assim não somente a escultura
criada em madeira mais antiga do mundo,

como também, para surpresa de muita gente,
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fazendo-a com esse exato resultado
duas vezes mais antiga que a Grande Pirâmide de Giza,

e três vezes mais velha que a anciente cidade da Babilônia,.
Quem afirmou isso foi o Professor

da Academia de Ciências da Rússia
do Instituto de Arquologia,

afirmando que se essa misteriosa estátua
não foi esculpida por antigos pescadores ou caçadores

que provavelmente na época
habitavam essa região

então, a única conclusão lógica é,
que ela foi esculpida por extraterrestres

pois, segundo ele, a estátua está marcada
por inúmeras informações criptografadas

que, urgentemente têm de serem
cuidadosamente analisadas,
porque o professor acredita

serem códigos deixados para nós
por essa além de estranha,

totalmente desconhecida raça.
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RELATO

A minha eterna querida mamãe
quando por muito tempo viveu
na região leste da cidade de Providence
localizado no Estado de Rhode Island
nos Estados Unidos da América,
numa certa madrugada
durante a estação do inverno
ela se encontrava acordada,
embora deitada em sua cama
quando, segundo ela me contou,
de repente atravessando a janela
que aliás se encontrava fechada,
uma bola que passou sem quebrar nada
e, girando em alta velocidade
aproximadamente doze centímetros
onde a sua mesa de cozinha se encontrava
raios de uma cor azul-prateada
todo o seu apartamento iluminou
para, após poucos minutos,
da mesma maneira que entrou
sair também em toda disparada.
Esse relato mamãe me contou
logo após essa bola parar de rapidamente girar
e, me lembro como se esse evento
realmente tivesse ocorrido agora
e, apesar de sua voz ainda estar trêmula,
porque na realidade esse tipo de encontro
na verdade ela não esperava,
mamãe ainda teve a lucidez
como também a coragem
de ir até a janela e, para a sua surpresa,
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não poder ver nenhuma estrela
mas sim, um enorme OVNI escuro e de forma triangular
que, devido o seu gigantesco tamanho
encobria todas as estrelas
que geralmente ela costumava olhar.
E, como também morava no mesmo edifício,
logo após receber o seu breve telefonema
me contando o que tinha ocorrido,
primeiramente corri até a minha janela
mas, devido os colírios que uso
infelizmente não pude ver nada.
Fui ligeiramente até o seu apartamento
para naturalmente ver como ela estava
e, para a minha surpresa
revelou-me que não teve medo,
inclusive até mesmo me falou
que durante esse incrível evento
ela sentiu uma tremenda paz interior
e, quando o novo dia finalmente chegou,
lembro-me que mamãe estava tão animada
que, após tomar o café da manhã em sua casa
totalmente excitada nos telefonou
dizendo-nos que queria ir até o Shopping Center Esmeralda
 onde com muito gosto e grande graça
um dos melhores binóculos realmente comprou
pois, nos falou que estava determinada
não somente de poder vê-la mais detalhada,
como também a nave-mãe, que, por ser escura
se camuflava na escuridão da noite
dificultando assim a sua visão,
como também a sua percepção
de entender o que os seus míopes olhos viam
incluindo até mesmo os mínimos detalhes.
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ESTIGMA

Quando reflito no estigma explícito
infelizmente tão infligido nas sociedades

logo, entendo o motivo que,
apesar de tantas coisas simultaneamente

já terem realmente acontecido
envolvendo seres extraterrestres,

como os fatos que agora mesmo vêm ocorrendo
mas, que a maioria dos governos

devido ao estigma e o medo,
tristemente ainda insistem

na tolice de tentarem enganar
um mundo que rapidamente está

devido as novas tecnologias,
cada vez mais interligado
dificultando assim os fatos

que realmente surgem quase diariamente
sobre atos provocados

que confundem até as mentes
daqueles que verdadeiramente estão preparados
para lidarem com a realidade mesmo sabendo

que os estigmas fazem parte
de uma campanha camuflada do governo
na tentativa de silenciar os mais sabidos,

enquanto ao mesmo tempo esconde a verdade.
Francamente, acho tudo isso muito triste,
por sinceramente estar no rol daqueles
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que, verdadeiramente têm sede
de naturalmente entender

acontecimentos que intrigam de verdade
como, por exemplo, os raptos e as aparições

de seres que atravessam paredes
e desaparecem como se fossem mágicos.

Enquanto por outro lado,
muitos governos continuam insistindo

em continuarem para as suas sociedades mentindo
e, nesse processo criando

estigmas para assim descorajar
aqueles que detestam o engano

e, verdadeiramente querem aprender
detalhadamente apenas os fatos,

por entenderem que o estigma só faz separar,
além de nada de concreto realmente ensinar

pois, é um processo que só complica
os que teimam esses acontecimentos

cautelosamente pesquisar.
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CONTATOS CONSCIENTES E INCONSCIENTES

Segundo relatos de psicanalistas
muitas pessoas recebem visitas
quando não estão esperando
por estarem em suas camas dormindo
e, profundamente sonhando
daí, realmente não se lembrarem
os contatos ocorridos geralmente em
plena noite, por seres extraterrestres
que até implantes de chips fazem
passando portanto, devido ao profundo sono
que muitas vezes eles mesmos induzem com um
simples toque na testa ou, usando mesmo a telepatia
por terem dons, como também uma grande tecnologia,
por isso, a pessoa que enfrentou tudo isso
verdadeiramente não se lembra.
Esses casos vêm se tornando de fato uma rotina,
porque durante as sessões hipnóticas
e, quando o psicanalista consegue
que aquela pessoa faça uma regressão,
98% dos casos revelam contatos inconscientes
incluindo sexo, implantes e até mesmo operações,
dificultando imensamente o nosso entendimento
quando, por todos ao diferentes ângulos
o paciente realmente desesperado
procura através desse meio uma convincente razão.
Porque os diversos casos minuciosamente observados
por pessoas que viram e até mesmo se comunicaram
com os extraterrestres que lhes visitaram
são conhecidos pelos especialistas e clínicos
como, contatos conscientes, devido ao fato do
indivíduo lembrar sempre, narrando muitas vezes
os acontecimentos realmente nos mínimos detalhes.
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Portanto, ao tomar conhecimento
sobre esses milhões de contatos devidamente catalogados
que vêm em todo o mundo continuamente acontecendo,
um detalhe que me chamou a atenção
tem haver com a perca de noção,
como também do próprio tempo.
Resumindo, acredito em tudo isso
pois, para falar a verdade, esse fato sobre perca de tempo
também ocorreu comigo e, agora, brevemente digo,
saí numa bela tarde exatamente às duas horas
até o mercado que se localizava na esquina de onde morava
portanto, no mesmo quarteirão
qual, geralmente costumava passar no máximo meia hora.
Acontece, que nessa belíssima tarde de primavera,
fiz as compras e retornei para casa
mas, além de não me lembrar do que tinha feito
quando finalmente no apartamento entrei
e, como sempre fiz, olhei para o relógio
que está situado na parede da cozinha,
assustado vi mas, confesso que não entendi,
pois duas horas já haviam se passado
sem saber nem muito menos poder
explicar a razão para esse fato, pois sabia
que tinha andado até ao supermercado
como por tantos anos fazia,
só que dessa vez, realmente comprei tudo que
obviamente precisava, mas sem entender o porque
que o tempo passou tão depressa...
Como também a razão desse ato não lembrar.
Levando-me a crer que existem forças ocultas
nesses universos que nos cercam que, realmente
insistem em fazer esses contatos conscientes
e inconscientes, independente do que acreditamos
ou entendemos isso verdadeiramente ser.
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ILUSÃO OU REALIDADE?

Milhões de pessoas nesse mundo têm
francamente visto e diariamente reportado

às vezes trafegando velozmente
já outras, quando realmente são vistas,

as pessoas comumente descrevem
que de repente no céu apareceram diversas luzes

ou, várias bolas coloridas que repentinamente
se transformam, segundo os diferentes relatos,
em plasmas que caem como se fossem lágrimas

e, também em muitos casos,
logo se transformam na forma de

diversos e diferentes tipos de OVNIS,
deixando assim a comunidade científica,
assim como os ufologistas sem saberem

se o que esses milhões de pessoas
residindo em vários países desse mundo

estão vendo realmente uma ilusão
portanto, estão sendo enganados

ou, simplesmente reportando uma realidade
que há cada dia de verdade

pelo mundo rapidamente tem se espalhado.
Serão isso alguma forma de mensagem?

Contanto de comunicação?
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Porque muitos que vivem em áreas rurais têm reportado
que, logo após virem luzes dançando

e realmente levitando em suas propriedades,
no dia seguinte encontraram

incríveis círculos em suas plantações.
Alguns formando desenhos belíssimos
de galáxias, planetas e constelações

que, pela comunidade ufológica ficou entendido
serem mensagens à respeito da área

desse magnífico cosmo de onde eles têm vindo.
Criando assim muitos questionamentos

em relação à esses acontecimentos
que, pelo menos até agora

milhões de pessoas por todo esse vasto mundo têm visto
e, livremente reportado, às vezes até filmado,

fazendo-me crer não ser uma ilusão
mas sim, uma pura realidade

qual, urgentemente precisamos analisar esses fatos.
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O PARADOXO DAS COISAS PARANORMAIS

Durante esse longo período de tempo
as sociedades realmente tentam entender
o paradoxo das coisas paranormais que, aqui
diariamente surgem quando menos esperamos...
Como nos casos do dèjá vu
ou, simplesmente no nível do sobrenatural,
o que importa é que esses fatos
ocorrem em todo mundo de fato
daí, valer a pena compreendê-los
e minuciosamente analisá-los
livre de mitos e qualquer tipo de medo.
Porque esses fatos acontecem
independentes de língua, tradições ou costumes,
fazendo-me crer que existem
totalmente interligados com esses universos
que constantemente nos cercam
revelando-nos os nossos olhos míopes,
como também a limitada mente
infelizmente nem sempre presente,
devido ao fato de não verem
assim como lembrarem das vidas passadas
onde, realmente toda a essência,
contanto não as aparências,
deixam resíduos como se fossem um quebra-cabeças
quais, geralmente em sessões regressivas
envolvendo especialistas na área da psicanálise
é, que verdadeiramente descobrimos
o paradoxo das coisas paranormais
que, sinceramente, sei e sinto, devido encontros que tive e vi
sobre seres que nem sempre entendi,
tanto a razão de suas visitações
como também naquele determinado momento
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o seu significado, por isso, devido as experiências
que passei com uma certa frequência,
posso absolutamente narrar sem ter medo de errar
que, vivemos completamente conectados
com universos múltiplos e complexos
e, deixando a pobre religião de lado
devido ao fato de não salvar
e, apenas as fracas mentes bitolar,
afirmo sem nenhuma ilusão que a razão pelo qual
o paranormal tornou-se paradoxo
é por causa da incrível ignorância
causada pela falta de entendimento
portanto, de conhecimento,
devido a magnitude e complexidade
de muitos não verem e por isso não entenderem
talvez por causa de seus egos,
que tudo que agora existe com o tempo será reciclado
incluindo nós, seres realmente mortais,
formado por partículas de átomos que, como tudo enfim...
Seguindo a lei da natureza passarmos,
ou, se assim queira, transformarmos,
deixaremos resíduos espalhados
por esses cosmos que pulsam e, contanto vibram
por serem verdadeiramente vivos!
Causando assim aos leigos devido à  falta de conhecimento
o paradoxo das coisas paranormais
que, quando observado à fundo,
não passam de resíduos de nós mesmos
quando, por um determinado período de tempo
aqui, vibrantemente vivemos,
por sermos espíritos, portanto energia,
existindo em reencarnações contínuas
ou, se assim preferirem...
Reciclages de pura beleza, saber e fantasia.
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TENTANDO ENTENDER

Na tentativa de verdadeiramente entender
todos esses acontecimentos que ocorreram

na realidade desde criança
tanto comigo, como com mamãe

assim como, com o meu irmão gêmeo
diariamente, realmente estou,

por saber que não aconteceram somente conosco
mas sim, com pessoas nesse mundo todo!
Pois isso é um fato que, cada vez mais atrai

tanto estudiosos, como ufólogos
devido a complexidade do fenômeno como um todo.

Apesar de contas, todo dia leio algum artigo
sobre alguém que foi abduzido,

sem contar nos diferentes tipos de OVNIS vistos
por verdadeiras multidões, que assim, logo comentam

tiram fotos ou rapidamente filmam
aquilo que perplexos os seus olhos viram

daí, por esse motivo
agora, verdadeiramente acreditam,
o que outrora realmente pensavam

serem apenas lendas popular
portanto, nada mais que isso.
Outra coisa que atualmente

têm realmente chamado a atenção
são os diferentes tipos de aparições

de extraterrestres que às vezes
ou, tocando levemente em suas testas ou

comunicando-se com a pessoa telepaticamente,
geralmente no período noturno,
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conseguem automaticamente fazer
com que a pessoa adormeça

para assim, logicamente não poder
nem ver, nem muito menos sentir,

quando chips são implantados
em pontos estrategicamente localizados do corpo.

Outras vezes, quando a pessoa acorda
ver que realmente se encontra

em vez da sua própria cama, numa mesa
cercado por extraterrestres que

minuciosamente mapeiam os seus corpos inteiros
para, de repente, como se estivessem num estado

verdadeiramente hipnotisados,
notarem que estão de verdade

ou, melhor dizendo, de volta em suas camas,
indagando à si mesmos como foi possível

atravessarem janelas fechadas ou até mesmo paredes
e, quando cautelosamente checam os seus corpos,

logo encontram minúsculos triângulos, contanto marcas.
E assim, tentando entender ficam
vasculhando até os seus sonhos,

porque cada vez que calmamente analisam
tudo que realmente lhes têm ocorrido,

verificam que os contatos podem de fato
podem realmente acontecer de diferentes formas,

como também nas horas que esses seres
naturalmente decidem as suas visitações

livremente ocorrer sem na realidade
alguma coisa possamos de verdade fazer.
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VOCÊS ESTÃO PREPARADOS PARA A REALIDADE?

Ultimamente devido aos avanços tecnológicos
surgidos realmente em diferentes áreas,

quase diariamente tenho observado
aparecerem manchetes que relatam
aparições detectadas em câmeras,
como também os diversos relatos

de pessoas que fisicamente tiveram
verdadeiramente incríveis contatos

com seres que obviamente
não são daqui de fato!

Quanto a isso, afirmo ser verídico
pois, desde criança que tenho visto
todos esses fatos que tantos dizem

realmente terem ocorrido.
Portanto, devido à experiência que tenho
devido às experiências de tantos anos,

sinto ter a obrigação desse delicado assunto
apesar das críticas que tenho recebido

livremente ao mundo escrever
na tentativa de alertá-lo

e, assim prepará-lo para essa realidade
questionando-o se verdadeiramente
estão preparados para a realidade
que nós não somos os únicos seres

inteligente nesses cosmos de verdade.
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