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Obra poética que destaca

em breves análises

e belos versos

a criação.
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  Vivemos num universo que possui quatro dimensões,

aumentando assim significamente a complexidade,

principalmente quando lhe relacionamos com o tempo.

Além desse importante fator temos ainda uma criação

sempre contínua, super inteligente e eclética que

coexiste espalhada por todo o cosmo e os seus

universos paralelos que, por existirem totalmente

interligados recebemos em nosso minúsculo

planeta diárias visitações.

- o autor –
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Sobre o Autor

  Em primeiro lugar agradeço ao Altíssimo (Jesus
Cristo) pela conclusão de mais uma obra poética, qual,
dedico-lhe aos leitores dessa belíssima e jovial língua.

 Silvio Parise nasceu no bairro do Catete, na maravi-
lhosa cidade do Rio de Janeiro, em 30 de Junho de 1957. E,
apesar de amá-la não foi nela onde o poeta viveu toda a sua
juventude, mas sim na cidade de Recife, pois foi levado por
sua mãe com poucos meses de nascido. Na Veneza brasileira
o escritor cresceu, estudou, trabalhou e tem vários familia-
res e alguns amigos. Quando tinha treze anos de idade come-
çou a escrever poemas líricos nos gêneros: MPB, Samba,
Romântica, Bossa Nova, Soft Rock e Bolero (todas as com-
posições estão registradas). Devido à árdua vida que levava
decidiu juntamente com a sua família imigrar para os Esta-
dos Unidos onde já residia o seu pai, feito realizado no final
de 1979. Em Rhode Island, Edtado situado no Nordeste ame-
ricano e melhor conhecido como a região da Nova Inglater-
ra, Parise por não dominar a língua, pois no Brasil tinha es-
tudado francês, primeiramente trabalhou em fábricas duran-
te o dia e estudava no período noturno inicialmente um cur-
so intensivo de inglês (ESL), vindo algum tempo depois ti-
rar um curso em Ajudante de Enfermagem (CNA), qual, lhe
proporcionou melhores ganhos financeiros como também
maiores garantias em um bem melhor ambiente de trabalho.
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Com o tempo decidiu finalmente estudar Artes Liberais no
CCRI (Warwick campus), mas por causa de problemas visu-
ais não terminou, parando quando cursava o segundo ano uni-
versitário, Parise é deficiente visual (portador de glaucoma).
Esse fato casou-lhe uma depressão, qual, conseguiu adaptar-
se graças a grande fé que tem em Deus e o extraordinário
apoio que recebeu de sua sempre querida mãe, familiares e
alguns amigos que, sabendo que era poeta lhe encorajaram a
escrever e, seguindo esse ótimo conselho Silvio abraçou esse
dom e paixão, inicialmente participando em uma antologia
criada pela Litteris Editora no ano de 2002, publicando a sua
primeira obra poética no ano seguinte. Hoje, está presente
em mais de 140 Antologias nacionais e internacionais, quais,
recebeu alguns prêmios e colocações de destaque. Publicou
até o presente momento 46 livros de poesia e crônicas. Em
2003 e 2009, participou da Bienal Internacional do Livro do
Rio de Janeiro.
Gosta de orar e pratica a ciência da meditação por mais de
vinte anos. É cristão mas não segue denominações por reco-
nhecer que elas dividem e não salvam. No campo político
considera-se democrata socialista por claramente ver ser o
único tipo de sistema que oferece como parte dos direitos
humanos educação e saúde gratuitamente. É seguidor da dou-
trina internacionalista por entender ser possível viver em um
mundo sem fronteiras e na paz. É poeta, escritor, contista,
compositor, cronista, filósofo e tradutor.
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http://www.recantodasletras.com.br/autores/silvioparise
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Acadêmico Correspondente Internacional Brasil/
Estados Unidos.

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

Acadêmico Correspondente no grau de Oficial da ARLAC.
ARLAC – Academia Rotary de Letras, Artes e Cultura.

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

Prêmios recebidos pelo conjunto de suas obras:

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

- Medalha Monteiro Lobato de Literatura (2016)
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  Reis em parceria com a Editora Mágico de Oz )
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 ( concedido pela ALARC – Academia Rotary de Letras,
Artes e Cultura ).



9
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ALTO (2017)
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- 26 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Reci-
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PREFÁCIO

O trabalho apresentado nesse livro
pode muito bem por alguns ser interpretado

simplesmente como pura ficção
vinda da imaginação, é claro.

Por naturalmente desconhecerem
que até o atual presente

vemos sendo incrivelmente enganados
em relação a nossa História

pela elite intitulada de “Iluminados”
e, que de fato pertencem
a uma sociedade secreta

qual, desde o início escondem
do mundo os verdadeiros atos
que, no já longínquo passado
realmente ocorreu de fato.

Acontece que agora a sua nova geração
realmente não concorda

com a falta de informação
contanto, de conhecimento

devido tanto os avanços tecnológicos
como as imensas visitações

ocorridas constantemente em nosso planeta
com literalmente todo tipo de gente.

E, sabendo disso reconhecem
que na realidade os próprios extraterrestres

cansados de esperar decidiram
 diretamente conosco se comunicar

portanto, vendo que perderam o controle
em relação à esses inúmeros seres

super inteligentes e milhões de anos
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mais avançados que a gente
e, que foram eles comandados por Deus

quem verdadeiramente nos criaram,
decidiram então aos poucos passarem

o que há muito já sabem
através de informações vindas por instituições

totalmente relevantes, como por exemplo
o Vaticano, filmes, livros, o jornalismo
e até mesmo o Centro Espacial Europeu

como também a própria NASA
juntamente com os principais países

que evidentemente nos controlaram sempre
por formarem a cúpula das Nações Unidas:

Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França e China.
Encontramos aqui também relatos do próprio autor

que desde criança que realmente passou
por incríveis visitações, visões e comunicações
de diferentes formas e até mesmo teleportações

quais, por um tempo lhe impressionou
e, evidentemente lhe marcou

pois, pensava que estava ficando louco,
porque tudo que viu, ouviu e passou

diretamente colidia com o que tinha aprendido
em sua casa, na igreja, escola e nas preças
desse mundo que na realidade nada sabe

pois o que aprendeu foram contos de ninar.
Portanto, Laboratórios tenta mostrar

e em belos pensamentos e versos narrar
exclusivamente a verdade

dentre inúmeras realidades
que aos poucos o mundo está

lentamente a encarar.
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GUARDIÕES GALÁCTICOS

Sei que isso para muitos se parece
com títulos de textos fictícios

para aqueles que escrevem ficção,
mas na realidade fora dito

por diferentes seres que trabalharam
na área científica e militar

tanto em laboratórios totalmente clandestinos
como até mesmo na NASA
que, quando se aposentaram

e obrigatoriamente antes de sairem assinaram
um documento que atestam completamente sigilo

por um período de uma década
qual, quando concluída lhes deixam livres
para abertamente falar e em livros narrar

realmente tudo aquilo que sabem
sobre os projetos secretos

que, verdadeiramente em muitos casos
por diversas décadas sigilosamente trabalharam.

E, para não fugir da regra
recentemente li como também ouvi

num show que escuto na rádio
que exatamente esse foi o caso

de um magnífico cientista

que por quase quatro décadas
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na NASA trabalhou de fato
e, livremente contou

como em seu belo livro narrou
que na realidade existem

seres que são guardiões galácticos
que de vez em quando lutam

para protegerem as galácticas dos absurdos
que outros extraterrestres criam de fato.

Contanto, quando cautelosamente analisei
tanto o que li como o que escutei
no outro dia e, graças a tecnologia

no meu computados o programa na rádio
espetacularmente gravado

e ao mundo incrivelmente lançado
para então, atenciosamente ser

tanto ao vivo visto como escutado.
E foi nesse programa de fato
qual, sou um antigo membro

que muitos importantes documentos
como também documentários

sobre cientistas e gente importante
que em sérios lugares trabalharam

mas que hoje, uma vez que os documentos
que antes de deixarem os seus trabalhos

rigorosamente assinaram o tempo já ter expirado
então, naturalmente já podem falar
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tanto sobre as coisas que viram
como também ao que ajudaram em criar.

Portanto, é assim que eu e muitos
diariamente realmente aprendemos

que quase tudo que nos foram ensinados
literalmente é totalmente falso

e sendo assim, então, não passam de mitos
que, urgentemente afirmo

têm que naturalmente ser ignorados
pois, caso contrário jamais saberemos

que existem milhões de tipos
de seres extraterrestres coexistindo

cosmos e universos que se interligam
por serem magnificamente paralelos

daí, existir seres singelos
que constantemente combatem

forças inimigas que fazem
diversos ataques e incríveis massacres

por possuírem bombas terríveis
e mais poderosas do que a atômica

por isso, guardiões galácticos existem
e verdadeiramente insistem

em proteger desses seres, é claro.
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MUDANÇA DE PARADIGMA

Acho super importante pesquisar para assim
cautelosamente analisar os modelos que outrora
os governos formaram  e a todos falaram
ser o paradigma de nossa confusa história.
Acontece que agora tudo mudou
pois, esse velho modelo que criaram
e veemente nos ensinaram tornou-se obsoleto
porque as suas fórmulas e efeitos
realmente não funcionam mais devido ao fato
dos incríveis acontecimentos que vemos
nos últimos anos não apenas em uma única
região do nosso imenso planeta
mas literalmente por toda a Terra!
Eventos que com isso derrubaram os antigos
ensinamentos quais, infelizmente por muito tempo
nos deixaram totalmente amarrados
há conceitos que de fato só atrapalharam
como também prejudicaram o entendimento
das vidas e universos que incrivelmente nos cercam
e, nesse processo verdadeiramente complexo
finalmente, alegremente observo uma radical
mudança de paradigma ou seja, do caduco modelo
porque viram que as visitações aqui desses seres
sempre existiram e são contínuas.
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REINO ANGÉLICO

Um dos tipos de criação que na realidade
mais me impressionou devido à sua estrutura
e valor é a chamada criação angélica
que, segundo a Bíblia foi criada para serem
contínuos mensageiros desse Deus cujo cosmo
inteiro louva, ama mas também batalha.
Possuem um Reino angélico e, verdadeiramente
unido, têm uma estrutura diferente da gente
pois não possuem genitáliascontanto desconhecem
o que chamamos de matrimônio
porque a sua reprodução ou criação acontece
diferente da nossa daí, serem conhecidos
por seres angélicos cuja missão é servir o Altíssimo
na forma de mensageiros divinos.
Fora dito que o próprio Jesus Cristo deixou
bem claro existir esse reino qual, afirmou possuir
dois lados, ou seja, o da Luz, os bons e o das trevas,
os maus, que nos rodeiam constantemente
portanto, estão sempre presentes por isso, muitos
são perturbados e desviados do caminho da Luz de fato.
E, quando estudei Teologia verifiquei existir
no terceiro céu  esse Reino que alegremente serve
em cantos, mensagens, batalhas e preces
o Deus que tudo criou e no Paraíso eternamente vive
repleto de Paz, Beleza, Bênçãos e Amor
sem falar na Grandeza, Brilho e Valor.
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ONDAS GRAVITACIONAIS E OS SEUS FRUTOS

Me surpreendi com um artigo que li
sobre as estrelas de nêutrons
ou seja, as estrelas mortas,

que são super pesadas
e, quando se colidem criam

incríveis ondas gravitacionais
que, na realidade causam

flutuações no espaço-tempo,
causando assim sem lamentos

resultados realmente impressionantes
para o cosmo sempre inconstante

pois, os frutos que são gerados dessas ondas
materializam-se em objetos como o ouro

e a cobiçada platina.
Essas poderosas explosões

que com o tempo ocorremno cosmo
entre as galáxias ajudam a explicar,

segundo a astrofísica, o que acontece com
esses elementos incrivelmente pesados

e as suas impressionantes transformações.
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Porque, para terem uma ideia o quanto
essas estrelas de nêutron são tão densas,

os cientistas abismados afirmam
que uma colher de chá de uma delas

pesa um bilhão de toneladas.
O resultado dessa colisão estrelar,

qual, dá origem aos elementos conhecidos
como ouro  e platina, portanto, em resumo,

essas magníficas estrelas são
na realidade exóticos laboratórios
pois, após serem desmembradas
geram também radiação exótica,

porque produz elemento como o ouro.
Essas ondas gravitacionais

também ocorrem no universo
quando dois buracos negros se colidem,

claramente mostrando a ligação energética
existente em tudo incluindo até mesmo nós,

seres que também contem elementos estrelar,
como o carbono por exemplo. algo curioso

complexo e super misterioso
porque naturalmente implica

nessa exótica criação
uma total interligação

contanto, o cosmo revela sem enganos
que tudo coexiste em união.
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A PROVA ESTÁ NO DNA

Sou um ser realmente sério além de ser
verdadeiramente um curioso contanto não
sou descrédulo, apesar de reconhecer precisar
de concretas evidências porque ignoro
as aparências da mesma forma que não ligo
às doutrinas criadas, sejam lá quais forem as
instituições, somente para atrair as massas
que assim, nesse processo infelizmente
por tristemente não pesquisarem
se colidirão por mitos vãos
porque fogem totalmente a realidade.
Porque não sou ateísta
mas sim, amar a espiritualidade
como também esse Deus
que comandou, criou e, em prol da verdade
ainda cria com bastante alegria
mundos e seres que continuamente
se interligarão com toda naturalidade.
E como prova dessa incrível verdade
que não viemos de Eva e Adão
estão os diferentes DNA’s que temos
portanto, completamente impossibilitando
a narração bíblica ser uma verdade
surgindo logo em seguida a questão
e o por que, que nos esconderam a verdade?
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TRANSHUMANISMO

Acho impressionante o fato da incrível evolução
humana que, através da ciência está transformando
o ser humano no tal chamado transhumanismo
que literalmente está mudando o homem.
Por isso me admirei e confesso que não fiquei
realmente surpreso, talvez por saber
que existem seres de origem extraterrestre
mas que aqui há muito tempo vivem
e estão transfigurando o humano colocando
diversos chips como também mudando
a sua genética para, assim, quando daqui saírem
e naturalmente enfrentarem as radiações
constantes existentes noutros planetas não
imediatamente morrerem e longamente viverem
adquirindo evidentemente até mesmo a eternidade.
Isso aos olhos de muitos aparenta ser pura ficção
por lamentavelmente desconhecerem
os descobrimentos e poderes que atualmente
temos graças ao conhecimento que até mesmo
diariamente está mudando hábitos realmente
antigos que o humano agora com o transhumanismo
está verdadeiramente lhe transformando
contanto, para sempre lhe mudando e, sem nenhum
exibicionismo apenas ciência e sem enganos.
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SILHUETA DE UM SER

Gosto muito de acampar
para assim poder escapar

do barulho e constante agitação
que toda média e grande cidade

oferece sem compaixão.
E assim quando chegou

o tão esperado final de semana
parti com alguns amigos

para uma ilha onde outrora estive
e por isso sinto ser totalmente familiar.

Acontece que desta vez
o que francamente não podia contar

realmente ocorreu logo após o jantar.
Porque sempre costumo

sair do hotel onde costumo ficar
e no calçadão calmamente passear

como também até altas horas
simplesmente conversar assim como observar

essa praia realmente formosa.
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Para, então, abismado ver
a silhueta de um ser totalmente azulado

e, ligeiramente iluminado
como se fosse formado de plasma

realmente de grande graça
parado e atentamente olhando

para as ondas que naturalmente esbarravam
nas pedras formosas

dessa ilha grandiosa de fato.
Silhueta que confesso

ter me deixado momentaneamente calado
por aparentemente se parecer

com um ser humano bonito e profundo
qual, urgentemente preciso conhecer

para assim claramente entender
os tipos de seres que aqui vivem
sem que nada possamos fazer.
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ORBES

Literalmente por todo o mundo
pessoas quase diariamente

têm realmente visto
diferentes tipos de orbes
com brilhantes coloridos
que na realidade variam
em cor e intensidade
e, em prol da verdade

muitos têm tanto fotografado
como por um certo tempo filmado

e, até mesmo telefonado
para estações de televisões e rádios,

incluindo até mesmo aeroportos
assim como a própria polícia

sem realmente terem um concreto resultado.
E, como estou narrando sobre esse fato

então, naturalmente posso dizer
que, por diversas vezes também vi

esses orbes que repentinamente apareceram
e após no céu por um certo período de tempo

lentamente dançarem e contanto se mostrarem,
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da mesma maneira que subitamente apareceram
incrivelmente desapareceram,

como se fosse uma mágica
ou simplesmente uma ilusão.
Quando esses orbes aparecem
eles emitem cores diferentes

portanto, cada um desses globos
tem uma diferente cor como também teor

pois, de acordo com as pessoas que lhes têm visto
cada uma conta tanto o que viu

assim como o que sentiu,
variando contanto os sentimentos

como também o seu colorido
qual, maravilha-os pela brilhante visão.

Porque todos têm relatado, incluindo eu,
um vibrante colorido que surge

desses orbes totalmente esquisitos
mas, que claramente acho

serem máquinas totalmente avançadas
tecnologicamente se falando

que são pelos extraterrestres enviadas
para minuciosamente mapearem
esse planeta assim como outros

pois, obviamente que há muito que viajam
por essas vastas galáxias.
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CRIAÇÃO: UMA BREVE REFLEXÃO

Quando paro para analisar
toda essa criação que em minha volta está

não me refiro apenas ao que
nesse presente momento vejo,

porque  nas minhas constantes análises
sempre em busca da verdade

contanto, fugindo continuamente dos enganos
que infelizmente afligem todas as sociedades

desse planeta que na realidade
tristemente constantemente insiste

na maioria dos casos continuar
criando mitos vastos

sem realmente se importar
se verdadeiramente saberemos as origens

dessas vidas que persistem
ao nosso redor continuar.

E nesse complexo processo
de inverdades sem nenhum nexo

diariamente e incansavelmente vivo
sempre pesquisando e procurando

na busca de entendimento
pois, sinto ser super importante
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tanto para o meu próprio conhecimento
como também para o crescimento
da nossa espécie como um todo.
Porque naturalmente acredito

que, quando definitivamente entendermos
livres de qualquer medo

portanto, de crenças absurdas
sem nenhum fundamento e cujo propósito
está no aprisionamento do conhecimento

e na total escravidão dos corpos.
Por isso acredito na liberdade

assim como na capacidade que temos
em curiosamente pesquisar

já que o sistema não dar,
ou melhor dizendo não nos oferece

a verdade da criação
que acredito ter ocorrido

em múltiplas etapas e por seres diferentes
que na realidade habitam

em universos paralelos lindos mas esquisitos
graças ao conhecimento que temos
elaborado por um sistema algoz.
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APRENDENDO COM OS FÓSSEIS

Fico realmente animado

com o fato que os fósseis

de seres que um dia aqui viveram

e, através da arquólogos e paleontólogos

terminaram sendo encontrados

devido o seu exausto trabalho

de profundas e precisas escavações

que às vezes geram excelentes resultados

incluindo até mesmo incríveis surpresas, é claro,

como aconteceu com o mais recente caso

das maravilhosas borboletas

que, após passarem por uma minuciosa análise

ficou definitivamente confirmado

que, apesar de terem uma vida curta,

na realidade a sua existência nesse planeta

vai muito além da nossa de verdade.

Porque de acordo com as análises

tiradas em fósseis encontrados

ficou comprovado que já existiam

há milhões de anos, contanto,

bem antes do moderno humano

que pelos extraterrestres foram criados.
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BURACOS NEGROS

Os buracos negros existentes por todo o cosmo

são comedores vorazes e, quando comem

não têm nenhum modo.

São realmente potentes e verdadeiramente

supermassivos por isso facilmente engolem

massas de gases incrivelmente quentes,

para depois arrotarem como se fossem gente.

Estão espalhados por todo lugar desse mágico,

belo e vasto cosmo aspirando tudo que trafega

diante o seu buraco ou janela naturalmente sem vacilar.

Daí, obviamente acreditar que esses imensos

buracos negros foram criados para reciclar

portanto renovar literalmente o cosmo inteiro!

E não posso naturalmente descartar

serem também passagens contanto, túneis

que na realidade os extraterrestres viajam

encurtando assim as longas distâncias

existente obviamente entre os universos paralelos

de onde são provenientes e quais viajam sempre.

Portanto tenho que afirmar realmente achar

fantástico esses buracos negros que, quem sabe,

um dia a Terra na realidade irão naturalmente devorar.
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ENCONTROS

Como realmente poderei esquecer
dos diferentes encontros que tive
mesmo ainda quando criança
qual, para sempre mudaram
a forma que vejo as coisas
principalmente a nossa história
que sei simplesmente ser
mitologia sem nenhum saber
quando, com esses diferentes seres
realmente comparo.
Porque aquilo que têm nos ensinado
na realidade não passa de lixo,
por isso e tristemente
desconhecemos pelo sistema  totalmente
as diferentes sementes
que verdadeiramente nos criaram.
Daí sermos realmente
diferentes totalmente uns dos outros
tanto por dentro como por fora
pois, naturalmente que não viemos
daquela medíocre estória
que, tristemente encontramos
no livro chamado de criação
ou seja, em Gênesis
que infelizmente narra
sermos originados de Eva e Adão.
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GUERRAS PERPÉTUAS

É verdadeiramente impressionante saber
que as guerras perpétuas não existem
realmente somente aqui
pois, por todo esse vasto cosmo
juntamente com os universos paralelos
existem também em céus abertos
guerras perpétuas devido o fato
dos seres extraterrestres nem sempre se entenderem
portanto, pelo menos assim viverem
nesse aspecto exatamente como nós...
Por isso, alguns planetas foram destruídos
incluindo um em nosso sistema solar,
me refiro ao outrora lindíssimo Marte
cujas evidências na realidade
comprovam exatamente isto
ou seja, uma terrível guerra nuclear
qual, devido a perfeiçoada tecnologia
podemos ver e claramente entender
o que realmente e tristemente ocorreu
há milhões de anos atrás,
contanto nitidamente provando
que as guerras perpétuas são reais
portanto sempre existiram
por isso, sabendo disso
temos que tomar cuidado
para não cometermos o mesmo erro
e assim sermos eliminados
como os marcianos foram enfim.
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PORTÕES DIMENSIONAIS

Sei que talvez para alguns
esse assunto realmente se pareça

com a ficção que muitos escrevem
simplesmente porque desconhecem

o que o cosmo tem e oferece
devido a sua interligação.
Pois na realidade quando
atentamente lhe observo
como também vejo e leio

tudo aquilo que constantemente é produzido
tanto em forma de filme, documentários

ou mesmo o que abundantemente escrevem
em revistas, jornais ou até mesmo em livros

então, claramente vejo ser um assunto
realmente complexo e profundo

por envolver portões dimensionais
quais, pelo menos da maneira que entendo
são incríveis e imensos túneis que ligam

e, contanto, magnificamente unem
os universos paralelos que existem
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em dimensões que impressionadamente persistem
em confundir e assim ocultar

segredos que, conforme evoluímos
e naturalmente aprendermos

irão evidentemente imensamente nos ajudar.
Porque os portões dimensionais foram criados

não com o objetivo de enfeitar
esse cosmo verdadeiramente belo

e, pelo menos para nós, totalmente mágico
devido, obviamente, ao triste fato

de infelizmente ainda sermos primitivos
por isso, apesar desses portões dimensionais

serem realmente reais,
muitos simplesmente acreditam

não passarem de ficções ou meros mitos,
tudo por causa da ignorância

que, além de lhes trazerem insegurança
tristemente vos tornam incapazes

de entenderem uma realidade
que transformou a vida

e encurtou o tempo de verdade
há todos esses diferentes tipos de seres

super inteligentes e que constantemente viajam
dentre esses universos fenomenais.
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O VESSEL

Esse vessel que um dia vi

silenciosamente flutuando

totalmente escuro

e, com o suave luar constratando

não foi nenhuma ilusão ótica

nem muito menos engano.

Porque o vessel que avistei

através de minha janela

sutilmente me avisou

telepaticamente se falando,

para que assim pudesse vê-lo

como também não ter receio
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Portanto, o vessel que calado

e totalmente abismado

realmente observei

não me criou nenhum pavor

muito pelo contrário...

Pois, incrivelmente me mostrou

Que existem inúmeros seres

completamente inteligentes

que constantemente nos visitam

criam e realmente sinto

daqui muitas coisas em seus vessels levarem

para em seus lugares pesquisarem

E também criarem ou recriarem

o que temos aqui

em abundância de verdade.

Contanto, o vessel que ontem vi

é apenas um dentre muitos!

Que, por todos esses anos nos visitam por um fim.
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A SUPER CONFEDERAÇÃO PLANETÁRIA

Até parece contos de fadas

ou realmente, simplesmente ficção

mas os documentos outrora classificados

e recentemente ao domínio público narram

sobre uma super confederação planetária

que, na realidade existe

fora de nossa galáxia

cujos presidentes estiveram

no passado reunidos

com também os presidentes

das maiores e principais países

desse planeta que naturalmente

não pensa como esses seres

de fato totalmente inteligentes

e, que acham a maneira de como vivemos

um erro realmente terrível!
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Por sermos verdadeiramente divididos

exatamente como num já longínquo passado

essas civilizações viveram de fato

e, nesse processo antiquado

alguns planetas foram destruídos

por pensarem como infelizmente

lamentavelmente também sempre pensamos.

Por isso no passado decidiram

fazerem uma reunião com os líderes

desse planeta na época

pois, na realidade ficaram horrorizados

quando no próprio planeta explodimos

a bomba atômica que no passado

destruiu de fato alguns planetas

que tristemente não concordaram

existirem sob o sistema planetarista

que essas incríveis civilizações

como proteção concordaram em criar

a sper confederação planetária

pensando no coletivo bem-estar.
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EXTRATERRESTRES NO ESPECTRO DA LUZ

Um dos tópicos mais debatidos hoje em dia
tanto em narrativas, filmes, programas e documentários

é a existência extraterrestre nesse planeta
seja ela ter ocorrido num passado longínqui

ou numa contínua frequência
contanto, até nesse presente momento
e, dependendo da inclinação daquilo

de quem criou o trabalho (filme, entrevista, livro),
depende daquele ou daquela que criou,
por essa razão a visão sobre esses seres

realmente varia de acordo com aquilo que acreditam
geralmente formado em círculos

formados pelas religiões, quais, infelizmente
muitas veem comumente esses seres

como sendo demônios, contanto, do mal.
Acontece que eu não os vejo assim

pois, realmente desde criança
que tive contatos com essas civilizações de fato

e na realidade nunca me prejudicaram,
muito pelo contrário...
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Porque, claramente me fizeram ver
verdadeiramente existem

e são provenientes das estrelas
planetas portanto repletos de luz.

Por isso, quando cautelosamente vos analiso
no espectro da luz, logo vejo

muitos realmente serem iluminados
e transmitirem de fato conhecimento

incluindo até mesmo cura no ato
quando naturalmente somos tocados.
Daí, por experiência própria vos narro
nisso que acabei de narrar acreditar

caso contrário já estaria morto
exatamente como tantos tolos

que lamentavelmente falam apenas por falar.
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SERES LAGARTOS

Quando li os documentos recentemente

ao domínio público colocados

e, posteriormente vi um documentário

sobre seres super avançados

extraterrestres em forma de lagartos

e, cuja pele realmente se parece

com as cobras, portanto com os répteis

de cor esverdeada e amarelada

cujo tom dos olhos variam

pois, ora são amarelos, ora escuros

e podem ver durante qualquer período

contanto, o diurno ou o noturno

como também são incríveis carnívoros,

confesso que, por um certo tempo fiquei

perplexo e apenas pensando

se realmente poderia acreditar

em tudo isso que acabara de ler

como também presenciar.
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Porque, na realidade não queria acreditar

que esses fatos são verídicos

pois, simplesmente colidem

com tudo que aprendi e que ainda hoje insistem

em veemente ensinar.

E, como afirma o ditado

que, contra os fatos não há argumentos

então, decidi o cosmo profundamente analisar

assim como tudo que verdadeiramente está

com ele naturalmente relacionado

porque, além de ser super populado é vasto

e possui universos paralelos

que, claramente atestam serem

lugares onde habitam inúmeros seres

e sendo assim, podem muito bem serem

de onde vêm esses totalmente dotados lagartos,

seres super inteligentes apesar de serem diferentes

em relação a gente, é claro.
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IMPLANTES

Um dos fatos que na realidade mais me
impressionou em relação ao que os extraterrestres
constantemente em partes diferentes desse planeta
acontece diariamente são os diversos tipos
de implantes que podem literalmente ocorrer
em qualquer parte do nosso corpo, dispositivos
que acredito serem parte de um plano coletivo
para geneticamente nos mudar.
Outra coisa que tenho notado é que esses implantes
em todo o mundo têm incrivelmente acelerado
fazendo-me crer que esse extenso projeto
provavelmente tem uma data por certo
de realmente se concretizar.
Talvez seja também uma forma  de simplesmente
mapear ou nos vigiar portanto, independente
da distância e, se realmente estiver correto
então, com o tempo nos mudarão por certo
e nessa transformação seguiremos a natural evolução
que todos enfrentaram para chegar e se tornarem
o que agora são apesar de toda manipulação
que tiveram de passar na realidade
para assim viverem em comunhão.
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EVIDÊNCIA

A evidência que extraterrestres
estão há muito tempo existindo entre nós

realmente não  é nenhuma ficção
e, embora não queira causar nenhuma convulsão

contanto, alguma forma de agitação
tanto social como em relação
aquilo que vocês acreditam

incluindo até mesmo a religião.
Narro isso por experiência própria
pois, em uma das inúmeras vezes

que viajei para jogar e melhor conhecer
a incrível cidade de Las Vegas

qual, situa-se num deserto
e tem um clima magnífico e seco,
jantando num restaurante modesto
mas realmente super conhecido

e, incrivelmente frequentado
atesto que de fato vi e tive contato
francamente totalmente telepático

com uma família híbrida mas parecida
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conosco, é claro,
comunicação que surgiu inesperadamente

e, impressionantemente transmitida em minha mente
num inglês fluentemente

que, pelo menos para mim, comprovou
existirem em nosso meio

e, embora parecerem humanos
têm em sua pele um leve tom azinzentado

e os seus cabelos negros
deram-me a impressão serem perucas

mas, quanto à isso não sei de fato.
O que sei é a clara evidência

que esses seres educados e super avançados
realmente me deixaram

por isso, enquanto aqui existir
insistirei em profundamente conhecê-los
por entender não existir mais segredos

devido o fato de existirem por todo lado,
planeta que assim naturalmente acho

há muito que são criados
em laboratórios clandestinos

por serem totalmente camuflados.
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O HOMEM DE CHEDDAR

É realmente impressionante
como também intrigante

as últimas pesquisas feitas
sobre a origem do Homem
no país chamado Inglaterra

até hoje realmente considerado
ser anglo-saxônico de fato.

Acontece que essa descoberta de um fóssil
encontrado dentro de uma caverna

na famosa Inglaterra,
após ser minuciosamente analisado

complicou de fato o que eles
convincentemente achavam

ser de fato a sua gloriosa história.
Porque não apenas revela

que ele saiu da África,
como também claramente nos mostra

de acordo com a mostra
feita do seu precioso DNA

que a sua pele era bem mais clara
e a sua estatura mais baixa
do que a média da época

dos humanos queviviam na África.
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Mas, o que realmente me surpreendeu
foi saber que esse Homem

apesar de surgir do continente africano
e ter a pele bem mais clara,

tinha incrivelmente olhos azuis
portanto, deveria sem espanto

ser realmente lindo!
Enquanto por outro lado,

aumenta de fato o conceito
que extraterrestres brancos

louros e de olhos azuis
ou com o africano se casaram

ou, evidentemente esse tipo de ser criaram.
Contanto achar totalmente válido

essa magnífica descoberta
sobre o Homem de Cheddar,

porque obviamente traz claridade
e, com toda naturalidade

portanto, sem a necessidade de mistérios
à respeito do que verdadeiramente ocorreu

nesse longínqui passado
que infelizmente, pelo menos para a gente,

ainda é verdadeiramente desconhecido.
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COMUNICAÇÕES INTERESTELARES

Fiquei totalmente maravilhado
ao ler o que famosos cientistas pensam
à respeito desse cosmo imenso
e, verdadeiramente intenso
devido o fato de existir constantemente
comunicações interestelares que incrivelmente
atravessam galáxias, universos e planetas
produzidas por seres impressionante inteligentes
que foram criados milhões de anos da gente
quais, realmente me deixou abismado.
Porque essa narração não surgiu
por alguém que escreve ficção,
mas sim de peritos cientistas
cujas vidas lidam com devoção
por terem literalmente dedicado
a ciência de fato e nada mais...
Por isso ter ficado animado
que na realidade não somos os únicos
seres que se comunicam e brigam
nesse vasto e complexo cosmo
qual, exatamente como os cientistas adoro!
Principalmente agora, que fiquei sabendo
que as comunicações interestelares existem!
Daí estar realmente animado
por sinceramente sentir de fato
que conosco sempre se comunicaram.
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VIDAS SUPER INTELIGENTES

Todo o cosmo realmente
está repleto de vidas super inteligentes
que assim continuamente prosseguem

a evolução naturalmente
pesquisando, colonizando e visitando

planetas situados em diferentes universos
como também até mesmo galáxias,
pois são verdadeiramente dotados

por serem realmente super inteligentes
por isso, no passado nos criaram.

Outro fator que francamente
me deixa verdadeiramente impressionado

é a incrível organização
devido a impecável comunicação

que entre eles existe de fato.
E, apesar de existir uma constante competição

em relação a própria criação
assim como no campo das pesquisas

como também da colonização,
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sinto que se comunicam telepaticamente
fator que evita evidentemente

maiores problemas nos casos das invasões.
E, embora conhecermos dezoito diferentes tipos

desses seres bem mais evoluídos,
sabemos que os que constantemente nos visitam

por provavelmente serem os que nos criaram
são originalmente de cinco diferentes tipos

pois são pesquisadores genéticos
responsáveis pelas operações, abduções

e até mesmo as mutilações
que ultimamente temos lido e visto

causadas principalmente nos animais
como tambémn da genética.

E, apesar de até o presente momento
sabermos que nos Estados Unidos

existem dezoito tipos de seres extraterrestres
 existindo infelizmente em cativeiros

e, portanto prisioneiros,
estou da mesma forma ciente

que esses tipos que trabalham fazendo isso
que narrei anteriormente

na realidade só são cinco tipos
que trabalham no campo genético

e que operam, mutilam e abduzem gente
como também animais porque precisam

de suas partes para então criarem
como também cruzarem,



58

 criando assim em suas experiências
e modernos laboratórios seres híbridos

exatamente como somos.
Esses extraterrestres pertencem

há cinco diferentes gêneros,
os três diferentes seres cinzentos

de altura variada e ohos grandes e negros
curto nariz, pequena boca,

os que têm a forma de lagartos
e são verde-amarelado,

os gigantes brancos e louros
de olhos azuis e parecidos com o humano,

os de cabeça grande em forma de pera,
e os de rostos triangulados.

Confesso que não tenho medo
porque sou totalmente fascinado
tanto em saber como entender

como foi e está sendo essas criações de fato.
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DEPOIMENTO DE UM EXTRATERRESTRE

Realmente não me surpreendi ao ouvir
um documentário francamente fantástico!
Sobre um extraterrestre sobrevivente de um terrível
acidente, pois, o disco voador em que viajava
foi  pela força aérea americana derrubado, por um míssel.
E, em seu depoimento feito em inglês, mas telepático
falou que existem diversos tipos de extraterrestres
por todo o cosmo espalhado, como também disse
que existem inúmeros deuses e deusas
sob o comando de um Deus num imenso campo sagrado
e, que não têm religião nem igrejas porque
telepaticamente são mudados e, segundo o documentário,
foi pelos peritos entendido como automática
transformação ou batismo, por serem muito avançados.
E, após escutar esse fato narrado por esse extraterrestre
que infelizmente agora vive no cativeiro, confesso
que não fiquei surpreso, porque na minha atual visão
na realidade ninguém precisa de religião
pois não salva e só atrapalha devido à manipulação
existente nesse meio.
Esse extraterrestre também falou que os costumes
entre eles variam, depoimento que não achei vazio
por causa da sua natural evolução.
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ENCONTROS ALIENÍGENOS

Vivemos durante um momento

em que realmente muitos procuram

não por mitos mas sim por conhecimento,

por isso vividamente acredito

que, por esse motivo os extraterrestres

por serem incrivelmente inteligentes

estão realmente ativos

em suas contínuas visitações

causando assim em todo o mundo

impressionantes encontros alienígenos

e com isso nos revelando

que não só verdadeiramente existem

mas, que realmente coexistem conosco

apesar de viverem em outro plano.

E, apesar disso parecer complexo

e muitos infelizmente ainda desacreditarem

na existência de seres extraterrestres,

na realidade, pelo menos para mim,
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que desde criança tive esses encontros,

entendo serem objetivos e francos

em relação aos seus encontros

e, pelo menos os que me apareceram

não me fizeram mal e nem senti medo

antes, durante ou após dos seus encontros.

E, para realmente ser franco,

sinto que sutilmente contribuíram

na abertura de minha consciência,

porque hoje claramente entendo

muitos serem totalmente pacíficos

como também naturalmente evoluídos

contanto, logicamente acreditando

quererem ver sem enganos

essa evolução com o humano

pois, também querem nos ver

como eles rapidamente crescer.
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ANJOS CAÍDOS OU EXTRATERRESTRES?

Todo aquele que realmente leu ou estudou sobre os anjos
caídos barrados nos livros de Gêneses e Números,
na Bíblia contidos, como também as interpretações
de suas controvérsas traduções  logo vê que essa
história não pode ser a respeito dos anjos caídos
e, que na Terra através de uniõescom seres humanos
tiveram filhos contanto, seres híbridos.
Porque quando estudamos sobre os anjos
a doutrina cristã nos ensina
que eles não têm gênero, e sendo assim...
Então, realmente não podem se multiplicar contanto,
esses seres não eram anjos, mas sim extraterrestres
que até aqui vieram a mando de Deus para nos criar.
Portanto somos seres híbridos
desses seres estudados como anjos caídos,
talvez por isso temos o lado mal
mesmo que pareça em alguns casos despercebido.
Por essa razão acredito que esses seres foram realmente
extraterrestres, pelo menos é assim que as evidências
cada vez mais isto afirmam e até mesmo já foram
encontrados seus esqueletos em vários lados
comprovando-nos que não eram humanos
mas sim, gigantes vindos de lugares distantes
oriundos de outro planeta,
e talvez até mesmo de outro universo
que, francamente se estiver certo
não me deixará abismado.
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VISUALIZAÇÃO REMOTA

Realmente até parece ficção

quando vemos, lemos ou escutamos

alguém mencionar sobre o fato

que verdadeiramente podemos

ao longe e totalmente relaxado

visualizar remotamente alguém ou algo

que necessitamos saber

ou, por pura curiosidade

ou realmente espionagem

para assim, naturalmente se precaver.

Portanto se ainda você

infelizmente isso desconhecia

então, desde agora fique sabendo

que até mesmo os extraterrestres

constantemente realizam isto

para colocarem em seus bancos de dados

quais, acredito serem grandes de verdade.
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MÚLTIPLAS CRIAÇÕES

Acho realmente fantástico quando reflito no fato
que atualmente tantos têm falado e largamente publicado
sobre um tema que no passado tanto li como estudei
realmente não ter sido o caso.
Porque cerca de quarenta anos atrás aprendi e era tido
como um fato, pelo menos em relação do ensino
pelo ponto de vista do cristianismo, que a criação
começou a partir do que ocorreu no jardim do Éden e fim.
Acontece que esse relato judáico-cristã
hoje está sendo realmente desacreditado
devido às evidências descobertas tanto através da ciência
como escrito em livros considerados sagrados
de outra religião sem ser o judaísmo
assim como o cristianismo, qual afirmam
que esse planeta verdadeiramente passou por múltiplas
criações por causa  das diversas civilizações
que durante esse longo período de tempo
sutilmente e silenciosamente nos visitaram.
Contanto, pelo menos para mim, uma coisa ficou
absolutamente clara, o que está escrito no livro Gênesis
em Teologia chamado de “Criação”,
é simplesmente uma farsa ou fábula de fato.
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OS PORTÕES

Sempre acreditei que eles realmente existem,

acontece que não sabia que os portões

verdadeiramente estão não apenas no espaço

mas também incrivelmente tanto no chão

como ao nosso redor de fato!

Sei que muitos infelizmente ainda acreditam

que os portões são uma realidade

e, apesar de parecerem pura ficção

até a própria NASA recentemente

tanto narrou como em sua página oficial mostrou

que eles repentinamente se abrem

exatamente como portões

e diferentes tipos de seres

como também diferentes OVNIS

foi incrivelmente pelos cientistas filmado

que por eles rapidamente passam

contanto, entram no planeta onde vivemos

e, da mesma maneira retornam
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mas, realmente o que está

silenciosamente em estudo

são os desaparecimentos

que surgem logo após termos visto

essas máquinas e seres entrarem

ao redor da localidade

onde foram vistos de verdade.

Essa observação foi verificada

por gente de toda espécie

incluindo até mesmo policiais e militares

que, minuciosamente ao Pentágono reportaram

pois, tanto humanos como animais

durante esse exato momento

incrivelmente desapareceram

e até agora não foram encontrados,

levando-me a crer que estão raptando

e silenciosamente levando-lhes daqui...

Para quê? Isso é o que urgentemente

realmente temos de saber.
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FILHOS DOS GUARDIÕES

Fiquei francamente impressionado
como também maravilhado

com um artigo que atentamente li
por ter sido exclusivamente editado

numa revista super relevante
de ciências mensalmente publicada

tanto em papel como magnificamente digitada
qual, profundamente narrava

uma incrível reportagem que abordava
sobre os filhos dos guardiões

que lemos nas áreas de mitologia
assim como filosofia e religião
mas, que agora e, segundo esse

respeitado jornalista e colunista,
em síntese escreveu que

o seu domínio é real e esses seres
ou, se assim preferirem, anjos ou espíritos,

não apenas estão espalhados
por esse maravilhoso e vasto cosmo

mas também naturalmente viajam
atravessando dimensões, é claro,

assim como os universos paralelos
quais, num deles há muito tempo que habitamos.

Mas na realidade não parou aí
e, de acordo com a belíssima crônica
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esses guardiões são oriundos
de diferentes e incríveis grupos

quais, quando foram vistos antigamente
realmente foram confundidos como deuses

por andarem em dimensões
ou seja, aparecerem e desaparecerem

verdadeiramente ao mesmo tempo
como também terem poderes

contanto, evidentemente o conhecimento
de fazerem tanto o bem como o mal,
e não apenas nos seres que aqui estão

mas também os que vivem em outros planetas
super inteligentes e cuja beleza

apesar da nossa riqueza
realmente não tem comparação.

E, finalizando concluiu
que os filhos dos guardiões

constantemente lutam e protegem
todo aquele que vive sob a Luz.

Concluindo serem o que a religião chama
de anjos da guarda, bons e maus,

revelando-nos existir uma guerra contínua
entre essa criação que me anima

devido a sua realidade e complexidade
que aos poucos estamos conhecendo de verdade.
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GUERRAS HARMÔNICAS

Se olharmos para esse título
que aqui está escrito
muitos podem não acreditar
e até mesmo literalmente zombar,
mas na realidade existem muitos cientistas
que abertamente dizem isso ser uma verdade.
Portanto e após ler um artigo
numa famosa revista científica
que, profundamente se dedica
ao estudo do cosmo,
entendi que tudo existe incrivelmente sincronizado
contanto, totalmente interligado
até mesmo quando fazem esses atos
de impressionantes guerras
usando apenas sons de fato
quais, são perigosos e mortíferos!
Pois usam uma tecnologia totalmente estranha
em relação às nossas armas
que também maltratam e matam
realmente em grande escala
mas, sem o som da música
que geram ondas absurdas
daí, o silêncio que outrora pensava existir
no cosmo por todo lado
agora vejo, ter um total diferente relevo
ao que até pouco tempo idealizava,
porque as guerras harmônicas
são poderosas e ocorrem espalhadas.
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CRIAÇÃO COMPLEXA

Um dos fatos que francamente mais me impressionaram
a respeito dessa criação complexa

e verdadeiramente eclética
é a realidade recentemente afirmada

por alguns governos e até mesmo a NASA
que, incrivelmente afirmam existir

seres extraterrestres que constantemente
nos visitam com o propósito

de extrair a nossa energia
como também às nossas consciências
geralmente quando estamos dormindo

embora existam inúmeros casos
de seres humanos de fato

realmente não se lembrarem
quando foram inesperadamente visitados.

E, o que mais me impressionou
foi recentemente saber

que, agora, até mesmo os médicos
peritos nos estudos da mente

estão desconfiando que a amnésia
juntamente com outras doenças mentais
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talvez sejam provocados
por esses encontros ousados

realizados por esses tipos de seres
que por alguma razão nos roubam

o que também precisamos
para assim sem enganos

podermos agir e portanto decidir
o que queremos em nossas vidas

lembrando contanto cada ato.
Confesso que esse fato não me chocou
apenas me impressionou e incentivou

para continuar pesquisando e observando
tudo que está em nossa volta

criação complexa, eclética, mas que agora
precisamos urgentemente analisar

para assim naturalmente entendê-la,
principalmente quando sabemos

que existem no cosmo seres
que a nossa imaginação jamais poderia imaginar.
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O SOM DAS ESTRELAS

Quando realmente escutei
o teu impressionante som
incrivelmente emitido por vocês
qual, tanto vi como escutei
francamente pela primeira vez,
confesso que sinceramente
verdadeiramente me emocionei
por logicamente entender
o cosmo ser um incrível laboratório
de seres totalmente inteligentes
coexistindo continuamente
e, nesse complexo e exótico processo
emitem constantemente sons
que assim livremente trafegam
não apenas por todo o cosmo
mas também dentre os paralelos univeros
que sei existem por certo.
Por isso achar ser justo afirmar
o cosmo ser uma autêntica orquestra sinfônica,
porque além dos seus astros
e os incontáveis planetas que nele existem
e também constantemente emitem sons
por serem seres vivos,
temos essas bíssimas estrelas
que, demonstrando a sua grandeza
produzem continuamente magníficos sons
que fazem os olhos lacrimejarem
ao verem tão sublime comunhão.
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CATÁSTROFES

Após animado ver um documentário
que prova de fato tanto ciclos

como eventos catastróficos que ocorreram
nesse planeta em diferentes épocas

quais, a qualquer momento podem surgir,
parei e por um período de tempo refleti

em tudo aquilo que por algumas horas tinha visto,
concluí que realmente não adianta

aqui criarmos fortunas
quando na realidade num piscar de olhos

pode acontecer uma catástrofe
e, em sua impressionante violência

perdermos tudo de verdade.
Porque foi exatamente assim que ocorreu
com esse planeta pelo menos três vezes

em diferentes períodos de tempo
quais, somente agora graças as tecnologias

podemos precisamente entender
o que verdadeiramente aconteceu

nesse passado cada vez mais longínquo
e, que até recentemente

estava totalmente desconhecido
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mas que agora, podemos criá-lo
e incrivelmente analisá-lo

devido a tecnologia que temos
ajudando imensamente entendermos

o que realmente aconteceu
com as civilizações super avançadas

que aqui estiveram e nos criaram por certo
mas, que não foram encontradas.

A razão se encontra nas catástrofes
que, aqueles que aqui ficaram enfrentaram,
catástrofes que realmente lhes eliminaram
daí, os elementos químicos encontrados

das terríveis colisões
de cometa e asteróides atualmente encontrados

precisamente na América do Norte,
numa área entre os Estados Unidos e o Canadá

atestam exatamente isso e, por isso
ocorreram pelo menos mais duas criações

feitas por diferentes extraterrestres
sob a permissão desse Deus que constantemente cria

para assim, a sua criação por fim
com o tempo naturalmente evoluir

e, obviamente alcançar o nível
dessas civilizações que continuamente criam

nesses universos complexos mas repletos
de existências super inteligentes
como as que aqui que pelo menos

por três vezes estiveram a livremente criar.
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CONTATOS MULTIDIMENSIONAIS

Desde criança que tive
contatos multidimensionais
daí saber que esses seres realmente existem
e nos visitam em períodos de ciclos
e, não apenas para nos conhecer
mas, para também obterem partes humanas
que sinto urgentemente precisam
por causa de alguns motivos
ou seja, das guerras sangrentas
das pesquisas mas também
por causa das doenças assim como
das terríveis radiações
que constantemente enfrentam
devido os contínuos descobrimentos
de estranhos e longínquos planetas,
contanto de suas visitações.
Quais, sou testemunha e por isso afirmo
existirem seres multidimensionais
que em nossa frente repentinamente aparecem
da mesma maneira que desaparecem
atravessando portas, janelas e paredes
como se fossem espíritos muitas vezes
confundindo-nos então muitas vezes
pois, até hoje muitos pensam
pela falta de entendimento
seres incríves assombrações,
quando a realidade realmente atesta
serem seres extraterrestres
de profundo saber como também mutações.
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EXPERIÊNCIA PRÓPRIA

Sei que muitos têm escrito
abundantemente sobre o ateísmo,

emquanto outros procuram
em suas obras com pompas e muito luxo

realmente, igualmente narrarem sobre deuses
que sempre nos visitaram.

Portanto, sabendo disso concluí
que, as experiências que temos

durante esse curto período de tempo
que verdadeiramente passamos aqui

são totalmente diferentes umas das outras
e até mesmo em muitos casos
totalmente limitadas de fato

pois, ocorrem em períodos distantes
contanto, e sendo assim vi
que cada caso é um caso

porque as experiências mudam de fato.
Porque algumas involvem sexo forçado,

enquanto outras raptos, portanto abdução,
enquanto outras lemos sobre intervenções cirúrgicas

que em inúmeros casos têm até salvado
humanos que completamente ignoravam

que tinham esses males então.
Daí ter claramente observado

por causa das minhas experiências próprias
que esses seres não são deuses,
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são dessa forma avançados
primeiramente por terem sido criados

milhões ou até mesmo bilhões de anos antes de nós
e possuem uma composição

como também natureza
 em muitos casos

totalmente da nossa de fato
pois, por serem formados pelo quantum

portanto serem energéticos
ou, se assim preferirem espíritos,

não precisam do físico para atravessarem
matérias nem até mesmo criarem

porque do lugar onde estão
e, usando apenas a consciência

conseguem automaticamente criar
por serem super dotados

apesar de não serem deuses
e atravessarem paredes

devido a sua composição de fato!
Narro isso por causa da experiência própria

que desde criança tive
com esses seres que realmente insistem

em nos visitar, comunicar e mudar
definitivamente a nossa história
qual, nunca achei ser verídica
nem muito menos peculiar

por causa das violências diariamente exercidas
devido à estúpida mentalidade

que infelizmente persiste em não mudar.
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SERES SINISTROS

Tenho já por muito tempo observado existirem seres
sinistros de fato, contanto, totalmente estranhos
e, oriundos de outros mundos que vêm até aqui
definitivamente enviados para realizarem diferentes
missões em seus assustadores atos.
Esses exóticos seres atravessam paredes, porque, além
de andarem em dimensões suas composições
são realmente diferentes da estrutura da gente
eles têm a forma de espírito, portanto, apenas energia
daí, o que chamamos de mundo físico para eles em nada
condiz por naturalmente dele não dependerem.
E, embora se pareçam esquisitos, totalmente sinistros,
sinto serem espiões disfarçados e enviados para nos
sequestrar ou quem sabe até mesmo matar
para então tirarem o que precisam na realidade
e daqui naturalmente levar provavelmente as nossas partes
pois, por serem sinistros de verdade jamais poderia
neles confiar sem saber o porque que até aqui vêm
silenciosamente, quando geralmente dormimos
e, quando às vezes lhes sentimos têm o poder de nos
paralizar e automaticamente fazem- nos adormecer
para assim, devido o seu saber em nosso adormecido
corpo literalmente pintar e bordar à mercê dos
seus gostos sem que possamos assim evitar.
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MEDITAÇÃO

A meditação é uma das portas invisíveis que se abrem
quando na realidade meditamos de verdade.
Pois, penetra com toda naturalidade
lugares totalmente diferentes existentes nesse cosmo
que impressionadamente agasalha universos
realmente complexos que em si também abrigam
incontáveis e super inteligentes civilizações
que neles já existiam em profundas, belas e ocultas
criações, quais, infelizmente ainda desconhecemos
devido os pobres sistemas que temos
que permitem míopes religiões torcerem
e esconderem o que há bastante tempo já sabem
e, que acho esses ensinos como o seu próprio silêncio
além de ser uma total barbaridade
por não nos ensinarem o conhecimento
sobre todas essas legítimas verdades
porque através da meditação não apenas aprendemos
como vemos e livremente nos comunicamos
com seres lindos, exóticos e super inteligentes
que assim nos ensinam incrivelmente indiferentes
às enormes distâncias que, em incríveis vibrações
e ondas nos transmitem, transportam e nos mostram
até mesmo holograficamente que vidas incrivelmente
inteligentes há muito que existem e habitam
em universos múltiplos embora esquisitos
em relação ao nosso ainda primitivo conhecimento.
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EMARANHAMENTO QUÂNTICO

Aprecio imensamente a ciência
por tratar do nosso conhecimento

e, com isso, natural evolução
qual, francamente sinto estarmos

devido esse entendimento,
aos poucos compreendendo

como foram os diferentes períodos
dessas magníficas criações

que, conforme nos aprofundamos no conhecimento
claramente vemos que tudo foi criado
num incrível emaranhamento quântico

qual, sem nenhum espanto vejo
por causa dos avançados computadores

que, agora, rapidamente revelam
esse quebra-cabeça que outrora

muitos apenas imaginavam
por lhes faltarem o fato

que hoje, graças aos avanços tecnológicos
está ficando cada vez mais claro.

Contanto, embora não ter estado presente
no momento em que essas criações
foram impressionamente elaboradas,

por causa dos avanços obtidos
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quando cautelosamente analisamos
alguns textos extraídos de livros

por esse mundo considerados sagrados
então, além desse incrível emaranhado

causado pela tecnologia quântica,
vemos que esses iluminados seres

que, realmente ajudaram
nessas complexas criações

não foram anjos nem muito menos deuses
mas sim, super avançados seres

quais, chamamos de extraterrestres
por aqui não terem nascido

pelo menos durante os períodos
de cada criação.

Quantun que assim nos mostra
o fabuloso conhecimento desses seres

vistos por sua criação outrora
e, realmente confundidos como se fossem deuses

devido o que faziam no momento
desses encontros nunca sinistros

pois, verdadeiramente trouxe conhecimento
e até mesmo construções,

como no caso das pirâmides
que até hoje existem,

apesar de infelizmente ainda
na sua totalidade desconhecê-las.
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DEUSA LEONINA MEHIT

Conforme a ciência avança
e novas tecnologias são usadas

a nossa história outrora
erroneamente estudada

e, incorretamente analisada
realmente não valeu de nada.

Portanto, tudo aquilo que arduamente
no passado naturalmente estudamos

hoje, vemossem enganos
que podem sem lamentos serem jogado fora
pois, agora vemos que não passvam de mitos,

pelo menos é exatamente isto
que a ciência auxiliada e aperfeiçoada

graças as novas tecnologias
sem mistérios ou magias está revelando

coisas que aqui ocorreram
nesse passado realmente longínquo

assim como totalmente confuso
por antigamente infelizmente não termos

o conhecimento que agora temos
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e, que a passos largos está se aprofundando.
Porque agora foi descoberto

que no Egito antigo existia uma deusa
com o corpo de um humano
mas a cabeça de uma leoa,

famosa e verdadeiramente poderosa
por isso, na principal pirâmide do Egito
em seu tributo foi ibcrivelmente erguida

uma enorme e esplêndida estátua
mas, que, com o tempo,

acabou sendo transformada
e tendo a sua cabeça de leoa mudada

e no topo da pirâmide colocada
a cabeça de um faraó

devido a cultura do patriarquismo
em sua sociedade ter sido aplicada.

E nesse retrógrado processo
uma importantíssima realidade
foi propositadamente apagada
dentre tantas outras realidades

que, por causa da tecnologia hoje aplicada
passamos a descobrir e assim conhecer
a real história de um já distante tempo
qual, na realidade pouco conhecemos

por isso, fiquei super satisfeito
com esse importantíssimo descobrimento

qual, sem margens para dúvidas prova
que seres nesse distante passado
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aqui estiveram de fato
e diversos lugares onde estiveram
deixaram as suas criações de fato.
Por essa razão veemente discordo

que esses seres são deuses,
são apenas extraterrestres super avançados

que há milhões ou até mesmo bilhões de anos
inicialmente nos visitaram

e, provavelmente comandados por Deus
nos criaram e por um tempo colonizaram

como vêm fazendo realmente por todo lado
desse vasto, sábio e fecundo cosmo

maravilhoso apesar de complexo
em relação ao nosso conhecimento

que, embora tenha tido grande evolução,
quando comparado com esses seres
vejo ainda sermos como os cegos.
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LANÇAMENTO SILENCIOSO

Em visitas realmente inesperadas
e muitas vezes verdadeiramente rápidas,

aparecem e desaparecem,
mesmo quando ainda estão
dentro do seu transporte
ou, até mesmo quando

fisicamente nos visitam,
tornando-os com isso mesmo esquisitos

em relação ao que de fato são.
Porque muitos ultimamente lhes têm visto
apesar de não chegarem a uma conclusão

em prol da verdade
em relação dessa realidade

que, de acordo com o nosso conhecimento,
francamente não faz nenhum sentido,

nos deixando com a cara no chão.
Esse fator acontece acredito

por totalmente desconhecermos
a tecnologia que vejo

claramente nesses seres
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ou, por realmente serem
totalmente diferentes da gente

ou, porque realmente possuem um conhecimento
de fato avançadíssimo

em relação daquilo que conhecemos,
somos e portanto fazemos.

Pois esses lançamentos silenciosos
que, em todo o planeta temos visto

de plasma, luzes e, contanto energia,
demonstrando um profundo conhecimento

tanto da física como dos elementos
realmente neles envolvidos,

revelam-me exatamente o que sinto
sobre esses incríveis seres

que, quando cautelosamente vos analiso
então, logo vejo que não nos querem
de fato causarem nenhum prejuízo,

caso contrário há muito que já nos teriam
porque, a tecnologia que conhecem
inequivocamente criou no passado

humanos crerem esses seres serem deuses
devido o seu entendimento

ou, o que uniforme são na realidade.
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ILUSÃO OU REALIDADE?

Sei que existimos em universos
completamente distintos

mas, o que ultimamente vem ocorrendo
realmente em diversos lugares

desse planeta cujos mistérios e beleza
fazem-me pensar de verdade.

Como por exemplo os diferentes tipos
de OVNIS e estranhos seres

que há já bastante tempo
inúmeros humanos têm visto

e, muitas vezes até fugido
por realmente terem medo.

Acontece, que o que ultimamente
incrivelmente está acontecendo,
é, de fato, realmente tremendo!
Porque diferentes tipos de orbis

em diversos lugares estão aparecendo
e o povo totalmente abismado vendo

como também descrevendo
impressionantes relatos

sobre o que viram como sentiram
pois, para aumentar a complexidade
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muitos têm reportado terem recebido
comunicações telepáticas durante o momento
que essas bolas verdes de diferentes tamanhos

e, aparentando serem formadas de plasma,
repentinamente se multiplicarem

como se momentaneamente chorassem,
para de repente se transformarem

como se fosse uma mágica,
em um disco voador, que, após alguns segundos

em alta velocidade dali disparou.
Esses relatos e, para ser exato

estão se transformando numa norma
qual, por não ter uma convincente explicação

então, fiz essa razoável questão,
será isso uma ilusão ou realidade

em relação às tantas verdades
que, na realidade não temos uma explicação?
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PIRÂMIDE DE TEOPONZOLCO

Acabou de ser revelado
um fato realmente extraordinário

com a descoberta provocada
por recentes terremotos

que assolaram no Estado de Morelos
situado a 70 Km. ao sul da Cidade do México.

Essa descoberta é importante
por se tratar da descoberta de um templo

localizado dentro da pirâmide de Teoponzolco
que, os arqueólogos que lhe examinaram

à procura de danos causadospor esses potentes terremotos
ficaram surpresos ao descobrirem um templo

apesar de pequeno estar dentro
dessa pouco conhecida ao mundo pirâmide
mas, que, segundo os arqueólogos acham,
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provavelmente a sua construção tenha sido
durante o período 1150 d.C.,

portanto, quando os povos astecos
viviam no centro do país.

E, de acordo com os mesmos arqueólogos
após lhe analisarem acreditam

ter sido por esse povo construída
e dedicada a Tlálog, deus asteca da chuva.

E, apesar das estruturas encontradas
no sítio arqueológico de Teoponzolco

datar do século 13,
as análises do templo mostraram

ser bem mais antigo, contanto provando
ter sido construído antes da pirâmide

e, dentre os seus vestígios
foram também encontrado
um queimador de incenso

e cacos de cerâmica,
fato também de grande importância

e está sendo cautelosamente analisado
por esses competentes arqueólogos

pois, querem descobrir sem erros enfim
quem lhes construíram

durante esse período pouco conhecido
de sua história na realidade.
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Daí causar imensa curiosidade
em relação à essa incrível descoberta

que os terremotos causaram
e assim, impressionantemente revelaram

a fantástica existência de um templo
dentro de uma pirâmide escondido

durante incrivelmente todo esse tempo
que, somente agora está sendo revelado.
Para mim, acho isso ser relevante de fato

porque, inequivocamente prova
a existência de seres extraterrestres

que daqui faziam as suas comunicações e preces,
além de criarem energia e estudarem,

usando as pirâmides também
como centros de observações

e, de onde enviavam e recebiam as comunicações
vindas diretamente desse cosmo

realmente repleto de seres
incrivelmente sábios.
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ARQUEOLOGIA PROIBIDA

De acordo com as mais recentes pesquisas feitas por
arqueólogos competentes em diversas áreas desse planeta

e, executadas ao pé da letra, ficou absolutamente
comprovado que os ensinos até hoje pelo mundo ensinados
estão totalmente errados pois, segundo esses especialistas

tudo que abertamente ensinam é verdadeiramente
manipulação tanto por parte da igreja, como pelos governos
que, por outro lado são comprados por lobistas que de fato

trabalham em prol dos iluminados ou seja, grupo
elitista e, que na realidade tudo controlam de fato.

Portanto, quando esses peritos encontram em sítios
arqueológicos descobertas de seres extraterrestres

ou, como os gigantes encontrados em cavernas
ou até mesmo montanhas então, automaticamente

são levados para lugares seguros e secretos
contanto, distantes do público que continua ser

ensinado errado, propositalmente, e nesse processo
lamentavelmente continuarem sabendo que estão

nos escondendo realidades que há já bastante tempo
conhecem, mas, que devido ao poder, como também
às instituições outrora aqui mencionadas, preferem
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seguir essa oculta estradafomentando mentiras
e criando estórias que, quando cautelosamente analisadas

como esses corajosos arqueólogos vejo
serem simplesmente mitos e mais nada.

Portanto, quando esses peritos encontram
em sítios arqueológicos

descobertas de seres extraterrestres
ou, como os gigantes encontrados

em cavernas ou até mesmo montanhas
então, automaticamente são levados

para lugares seguros e secretos
contanto, distantes do público

que continuam sendo ensinados
erros propositalmente elaborados

e nesse processo lamentavelmente continuarem
sabendo que estão nos escondendo realidades

que há já bastante tempo conhecem
mas, que devido ao poder como também
às instituições outrora aqui mencionadas,

preferem seguir essa oculta estrada
fomentando mentiras e criando estórias
que, quando cautelosamente analisadas

como esses corajosos arqueólogos vejo
serem simplesmente mitos e mais nada.
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ERRÔNEA HISTÓRIA

Sou realmente uma testemunha
que, quase tudo aquilo que aprendemos

tanto na escola como na vida
está totalmente torcido

da bendita realidade
que desde criança vi
e, portanto aprendi

que o que nos ensinam não é verdade.
Por isso decidi sem maldades

escrever como também publicar
esse livro que, com o tempo,

sei que imensamente irá ajudar
aqueles que, como eu,

desde criança que receberam
visitações de seres totalmente

diferentes da gente
mas, que, por outro lado,

são realmente super avançados
silenciosos e através da telepatia falam,

tanto quando estão fisicamente presentes
ou, verdadeiramente distantes,

porque usam o grande poder existente
que possuem nitidamente em suas mentes

de alcance realmente ilimitado
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daí, mapearem e se comunicarem
com os inúmeros seres super inteligentes

existentes por todo cosmo
em universos conectados.
Por isso estou frustrado

ao ver que, de fato,
as histórias que nos são contadas

evidentemente não passam de meras estórias,
apesar das pompas e glórias

que foram criadas e veemente narradas
apesar das imensas contradições

que, quando à fundo lhes analisamos
logo verificamos serem notáveis.

Por essa razão cheguei a conclusão
de serem apenas meros mitos

por isso, temos tantos conflitos
graças as contradições e ilusões

elaboradas nessas fantásticas
mas irreais estórias.

Porque todo ser que passou
por essas visitações sabe

que o que os governos nos ensinaram
e, que na realidade ainda ensinam
obviamente que não é a verdade
e, o motivo pelo qual isso fazem
é simplesmente para confundir

o conhecimento existente pois sabem
essa realidade realmente existir
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sobre esses seres que há muito tempo aqui vivem
apesar de infantilmente insistirem

juntamente com a religião de toda denominação
que eles não existem!

E, que tudo isso é uma fabricação
vivendo sempre em desunião.

Acontece que esses seres intitulados extraterrestres
não somente existem como também

há bastante tempo que estão até aqui vindo
e, sabem de uma coisa?

Em uma de suas comunicações telepáticas
revelaram-me que foram eles quem criaram
e, não apenas a gente, mas tudo que existe

nesse planeta, como também em outros vários
a mando de Deus, é claro.

Portanto, somos frutos dessa experiência
criada pelos laboratórios

desses seres super dotados
que, constantemente criam
nesse cosmo belo e vasto.

Por isso somos totalmente diferentes
e possuímos milhões de diferentes DNA’s,

por essa razão não lemos na bíblia
que essa criação foi absolutamente perfeita

pois, erros genéticos foram criados
e, com isso afetado todos nós.
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UM CAPÍTULO DA REAL HISTÓRIA

Devido aos frequentes acidentes envolvendo discos voado-
res de vários tipos, tamanhoss e formas nos Estados Unidos
durante a década de 40, o governo decidiu criar um comité
secreto de cientistas para investigar a presença alienígena
em nosso planeta, qual foi comprovada, além de sua milenar
presença aqui, e que os EUA clandestinamente firmaram um
pacto com alguns tipos de extraterrestres para obter suas
tecnologias e ficarem assim acima da URSS, na guerra fria.
Nesse tal acordo os extraterrestres transferiram tecnologias
próprias em troca de humanos, além de metais, principal-
mente ouro e prata, como também tudo que aqui existe e
lhes interesse para as suas pesquisas e criações em outros
planetas, exatamente como fizeram aqui. Embora isso pare-
ça ser totalmente ficção é verdadeiramente legítimo, e o
nome que deram para esse comité foi “Magestic 12”, e que
infelizmente até hoje possui documentos ainda tidos como
secretos e, por isso, não foram colocados ao domínio pú-
blico como outros, me levando a crer na seriedade dos acor-
dos e o que está em jogo.  A razão da criação do tal comité
tem a ver com o grande número de incidentes verificados –
cujo mais famoso ocorreu em 1947 em Roswell, e em 1952
o Presidente da época Harry S.Truman autorizou a criação
de uma comissão secreta formada por cientistas e militares
para estudarem e analisarem esse fenômeno, qual, intitulou
“Majestic 12”, mas não divulgou ao público porque não que-
ria criar pânico na sociedade, pelo menos é isso que lemos
como razão de ter continuado secreta.
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Portanto, desde meados do século 20 que o governo ameri-
cano já sabia que a presença extraterrestre nesse planeta sem-
pre existiu mas não nos informaram naquela altura com medo
que o sistema errôneo criado e veemente por todos ensina-
do violentamente caísse com uma terrível revolução. Hoje
tenho notado que mudaram de opinião por causa dos avanços
tecnológicos que tivemos nos últimos vinte anos e, sendo
assim, optaram por consentir que essa importante informa-
ção e verdade seja finalmente contada através de livros, fil-
mes, novelas, teatro e música, pois acreditam que, com o
passar do tempo será democraticamente aceita e pacifica-
mente digerida, pois, somente assim é que passarão a ensi-
nar nas instituições de ensino como também nos centros re-
ligiosos, que não somos os únicos seres inteligentes exis-
tindo nesse vasto, belo e super complexo cosmo, como tam-
bém não fomos os primeiros, como também não somos des-
cendentes de Adão e Eva como afirma a bíblia em seu pri-
meiro livro erroneamente intitulado como “Livro da Cria-
ção”. Quero aqui deixar bem claro que sou cristão e acredito
na presença de um Deus como também em anjos, mas as inú-
meras contradições que a bíblia nos oferece literalmente me
abriu os olhos para as evidências de outras realidades que
constantemente estão em nossa volta mas que muitos infe-
lizmente não veem. Agradeço a Deus por ter permitido rece-
ber visitações e contanto contatos com esses seres super
inteligentes e dotados, que assim, silenciosamente e pacifi-
camente me mostraram desde criança que, eles não somente
existem mas que há muito que estão vivendo aqui de fato.
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CONSTRUÇÕES POR TODO LUGAR

Algumas décadas atrás seria errado pensar
que construções artificiais existem
nesse vasto cosmo, por todo lugar.
Acontece, que nos dias de hoje as descobertas
estão ocorrendo devido às tecnologias que temos
num ritmo realmente acelerado que, muitas vezes
de fato ainda estou analisando um anúncio
de uma nova descoberta seja numa lua ou planeta
conhecido ou por nós ainda desconhecido
que, por causa da velocidade das múltiplas descobertas,
confesso que fico animado por causa do fato que,
em muito breve ao mundo, anunciarão que tiveram
há muito esperado o tal contato, mesmo sabendo
que, quando essa esperada notícia surgir,
pelo menos para mim, sei que não foi pela primeira
vez, quanto a isso estou descansado.
Mas mesmo assim e apesar dos pesares, de uma certa
forma fico animado por claramente ver como entender
que, o que o governo atá aos poucos fazendo
é uma transferência de fatos que há bastante tempo
já se sabe, que extraterrestres existem
e, da mesma maneira que fizeram aqui
quando construíram as pirâmides,
literalmente por todo o cosmo existem
construções que claramente mostram
a intervenção desses super avançados seres
por todo lugar desse complexo
mas maravilhoso cosmo.
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CONTATOS ALIENÍGENAS

Está cada vez mais claro

devido as inequívocas evidências

por causa das incríveis experiências

que muitos estão literalmente

em suas existências passando

e, portanto, evidenciando

seja diurnamente ou noturnamente

por estranhos seres

que silenciosamente nos visitam

muitas vezes sem nos avisarem

e, incrivelmente atravessam paredes

sem que o campo físico possa lhes afetar.

Isso também ocorreu comigo

quando ainda era uma criança

e, inicialmente pensava essas visitações serem

causadas por diferentes espíritos

pois, cresci em um lar cuja doutrina

era exclusivamente católica apostólica romana
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e sendo assim, desde a infância enfim

fui exposto a realidade supernatural

da[i, inicialmente pensava

que as diversas visita;’oes que tive

vinha da parte de seres espirituais

vinha da parte de seres espirituais

porque, e em nome da verdade,

quando era criaça nunca tinha ouvido falar

na existência de seres extraterrestres

pois, naquela época ensinavam

e, contanto pensávamos

sermos os únicos seres vivendo no cosmo

complexo, vasto e maravilhoso

mas, que na realidade pouco sabíamos

por isso, naquele tempo afirmo,

ser totalmente ignorante

em relação à esses seres

que, por um período de tempo

enquanto estava crescendo em todos os sentidos,

comumente recebia essas visitações

portanto, esses contatos sempre telepáticos

mas, que na época não sabia

que esses seres não eram espíritos

mas sim seres alienígenas

verdadeiramente interdimensionais
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e, por esse motivo o físico não vos impedem

de atravessarem portas, janelas

ou até mesmo paredes,

porque andam em dimensão.

Hoje, quando minuciosamente medito

em tudo aquilo que me ocorreu,

lembro-me que nunca senti medo

daí, realmente acreditar

que os seres que por um tempo me visitaram

não queriam me assustar ou fazer

qualquer tipo de mal, é claro,

caso contrário teriam feito

pois, são sábios e poderosos,

além de totalmente silenciosos,

embora precise entender

a razão de seus contatos.
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UMA NOVA REALIDADE

Conforme avançamos no conhecimento da ciência

e outros campos, novas descobertas fazemos e,

com isso evoluímos, tanto em entendimento como

em relação de uma nova realidade.

Foi exatamente isto que ocorreu quando cientistas

descobriram a existência quântica no cosmo

qual, literalmente transformou a física, porque agora

a estática não é mais a maior força existente nesse

complexo, vasto e belo universo, enquanto ao mesmo

tempo deu validade para uma outra realidade

há muito tempo ensinada na área da religião

ou seja, que podemos paralelamente estar

em diferentes lugares ao mesmo tempo

contanto, exatamente como o ensinamento da
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doutrina cristã que  afirma até mesmo na biografia,

de Santo Antônio, que ele foi visto por multidões

ao mesmo tempo apesar de fisicamente estar

em dois lugares diferentes ao mesmo tempo.

Segundo a dogma da igreja, afirmam ser uma dádiva

portanto, um magnífico milagre mas, de acordo

com essa descoberta ficou definitivamente provado

que o quantum existe e que podemos realmente

nos transportar e assim aparecer em múltiplos lugares

aumentando assim a complexidade, enquanto

ao mesmo tempo abre a porta para uma nova realidade

engrandecendo com isso o nosso saber em relação

às múltiplas criações que, continuamente ocorrem

com uma finalidade.
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&

PENSAMENTOS
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A criação aparenta ser dimensional e interdimensional
juntamente com a substância quântica, qual, possui um

incrível poder energético.

xxx

As evidências nos mostram
devido as inúmeras visitações

que esses seres totalmente dotados
vêm nos visitando e se interligando

e, nesse complexo processo
realmente nos mudando

com um objetivo, ou seja,
de aos poucos evoluirmos

para que assim,
deixemos as guerras por fim,

e juntamente com eles
o cosmo e os seus universos paralelos

magnificamente construirmos.

xxx

Os universos paralelos são tantos como também as
dimensões, que vos comparo com o número de grãos

de areia existente nesse planeta.

xxx

No universo a velocidade da luz é constante,
mas não o tempo.

xxx
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Acredito que extraterrestres com poderes supernaturais e
comandados por Deus (Jesus Cristo) criaram os humanos,
quais, foram frutos de suas experiências com os seres que a
Bíblia chama de anjos caídos, por teres sido expulsos do Céu
devido à revolta que eles criaram. Isso prova que esses ex-
traterrestres não eram “deuses” como muitos consideram,
mas sim, seres que habitam desde o início dessa vasta e com-
plexa criação em universos paralelos que existem totalmen-
te interligados e que são dimensionais em essência e verda-
de, porque demonstram uma realidade que, de acordo com
as evidências até mesmo de fatos ocorridos recentemente
em diversas partes do planeta, como por exemplo, as dife-
rentes formas de visitações, visões, comunicações, abduções
etc., provam que diferentes tipos de extraterrestres sempre
nos visitaram e, segundo alguns documentos secretos recen-
temente colocados ao domínio público claramente nos re-
velam que governos dos países mais avançados desse mundo
vêm há muito tempo secretamente documentando os fatos
ocorridos em seus países.

xxx

Quando analisamos as criações
que ocorrem todo instante

vejo como é constante
diferente e vibrante

tudo que pe inventado
nesses complexos laboratórios
que verdadeiramente existem

no cosmo por todo lado.

xxx
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Sinceramente acredito
que em muito breve
a religião irá cair

para por fim em seu lugar
em vez da estúpida mitologia
a ciência e a espiritualidade

finalmente fincar.

xxx

Analisando o cosmo observo ser em si um imenso labo-
ratório onde tudo é criado, distribuído e transformado,

para assim, a vida não conhecer o seu fim, pois continua-
mente é processado e reciclado, através dos buracos

negros, aspiradores que existem para esse fim.

xxx

Muitos falam e livremente narram
que a criação ocorreu somente uma vez
deixando-me francamente perturbado

pois, diariamente vejo, é claro,
uma nova aurora no horizonte surgir

para assim, silenciosamente constatar
que a criação é contínua e por isso está

habitando o cosmo e os universos
em seres totalmente exóticos

belos e complexos, como tudo enfim...

xxx
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Na complexidade dessa eclética criação
aprendi que a multiplicidade

apesar de sua complexa realidade
é o fator chave dessas diversas

mas dinâmica elaboração.

xxx

Tenho uma fixa convicção
que não fomos criados
apenas por um Deus

como realmente afirma
a doutrina do povo cristão.

Porque na realidade entendo
que fomos elaborados

por diferentes extraterrestres que acho
nem todos seguiram o seu comando,

por isso até hoje brigam
e, como prova disso

temos diferentes DNA’s
que acredito terem sido

dos seres que a Bíblia narra
serem anjos do céu caídos.

xxx

Cada estrela que existe no cosmo tem em sua órbita um
planeta e, é baseado nesse fato que os astrônomos chegaram

a conclusão que existem mais de um trilhão de galáxias.

xxx
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Teologicamente se falando
se os extraterrestres são sem engano

realmente nossos irmãos
então, a religião certamente cairá

porque em vez de atar
infelizmente divide

devido as denominações míopes
dessa magnífica semente
totalmente inteligente

que, por todo o cosmo está.

xxx

Quando analiso a nossa presença
dentre esse vasto, inteligente,

belo e complexo cosmo
então, logo vejo que,

na realidade apenas somos
um minúsculo grão cósmico

perante uma imensidão de átomos
que magnificamente coexistem

realmente em cada ser.

xxx

Sabemos que existem
diferentes e muitos seres

cujo poder e saber
fazem qualquer um crer

serem deuses.
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xxx

Acredito que os extraterrestres foram criados milhões ou
até mesmo bilhões de anos antes de sermos criados, como
também acredito que foram eles quem nos criaram coman-
dados por um Ser superior, qual, vividamente acredito ser
extraterrestre também. E, segundo tudo aquilo que tenho
lido ou telepaticamente recebido, pessoalmente visto,
incluindo filmes assim como documentário legítimos,

cheguei naturalmente a conclusão que esses seres são tanto
interdimensionais como dimensionais, e sendo assim,

então, a distância não é um problema devido a sua própria
natureza, que, evidentemente é totalmente diferente da

nossa.  Também acredito que há bastante tempo que eles
vêm nos enviando diferentes tipos de mensagens, quais,

infelizmente não entendemos porque muitas vezes vêm em
códigos, números, desenhos nas plantações (crop circles),

através da música e outros métodos que, na realidade
deixa-nos perplexos, tanto pela beleza como pela grandeza
desses seres super inteligentes por certo. Acredito também
que a criação que surgiu nesse planeta foi o fruto de experi-
ências vividas de laboratório, qual, a Terra é simplesmente
mais uma filial dentre inúmeros outros espalhados pelo

cosmo porque foram por eles cautelosamente escolhidos.
E, para finalizar essa breve reflexão, acredito que eles
adoram o mesmo Deus, qual, de acordo com diferentes

relatos de seres provenientes de diversas religiões, portan-
to não são cristãos, como sou, apesar de completamente
ignorar as fúteis denominações, através de diferentes ca-
nais têm dito que o Altíssimo é Jesus Cristo, relato que

totalmente concordo.
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xxx

Baseado nos incríceis avanços tecnológicos
que ocorreram nos últimos vinte anos,

acredito que antes de chegarmos
realmente no próximo século,
a presença humana no cosmo
será impressionante porque,
verdadeiramente habitaremos
além do nosso sistema solar
devido aos incríveis avanços

no campo da ciência e da tecnologia
graças à nossa natural evolução.

xxx

Através de incansáveis observações cheguei a conclusão
que a natureza é mais criativa que nós, porque da mesma

forma que constantemente cria algo para nós novo,
destrói o que outrora existia e, nesse incrível processo

de eterna renovação recicla-se, trazendo sempre
inovações, ou seja, algo novo.

xxx

Um dos lugares nesse planeta onde foram encontrados o
maior número de relíquias arqueológicas  que provam a
evidência que gigantes (seres cujo tamanho ultrapassava

quatro metros de altura) realmente habitaram esse planeta
foram encontrados na Sardenha, Itália.

xxx
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Quem controla o passado controla o presente
e, quem controla o presente controla o passado.

xxx

Múmias egípcias foram encontradas tanto nas Américas
(foram encontrados no Vale do rio em Ohio) como tam-
bém na Ásia, provando-nos que eles navegaram o mundo.

xxx

Geralmente aproveito
o silêncio da noite

para meditar, escrever e orar
porque, é exatamente nesse momento

que verdadeiramente sinto
seres que estão no outro lado
abundantemente oferecerem
literalmente diversos textos
quais, aproveito-os de fato.

xxx

Quando paro e analiso
o céu e toda a sua beleza

imagino a riqueza
juntamente com a grandeza

existente nos universos
que, para mim são infinitos.

xxx
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Isso que agora deixo escrito
é uma pura realidade

pois, sei que os universos
apesar disso parecer complexo

são interligados e diversos
e, embora parecer ser uma ficção

isso que aqui narro é um fato,
e a maneira que os extraterrestres

livremente viajam
é através dos túneis existentes
em todo o cosmo espalhado
e, eloquentemente chamado

de buracos negros
quais, frequentemente viajam.

xxx

A NASA descobriu os fatos que há bastante tempo coletou
em Marte e Vênus, que em seus solos estão uma grande

quantidade de gases emitidos por bombas atômicas, signi-
ficando que uma guerra ou ataque nuclear ocorreu no

passado nesses planetas. Isso significa que há 70 anos a
NASA vem sigilosamente arrecadando informações, ou

seja, mapeando o solo desses planetas, sigilo que recente-
mente foi quebrado por um cientista que preferiu não ser

identificado mas que afirmou antes de morrer ter nela
trabalhado por mais de quarenta anos. Essa revelação é
mesmo incrível! Porque naturalmente significa que a

NASA não revelou ao público tudo que verdadeiramente
sabe, e sendo assim nos mentiu. Pois, segundo as revela-

ções desse prestigiado cientista seres extraterrestres
super inteligentes assim como bem mais avançados que
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nós realmente existem por todo lado no cosmo e os seus
universos paralelos e, que na realidade decidiram atacar
eliminando-os sem problemas por serem incrivelmente
mais avançados. O que realmente me impressiona à res-

peito dessa história foi saber que a quantidade encontrada
pela NASA em Marte representa duas vezes e meia ao qual

foi detectado no solo japonês após ter sofrido pelos
americanos durante a segunda guerra mundial e, segundo
esse relatório, isso foi encontrado na região da sidonia,

onde está situada a famosa estátua de uma gigantesca face
de um extraterrestre, qual, muitos teólogos, cientistas,

espiritualistas e até mesmo vários agnósticos agora acre-
ditam ter sido construída por esses super inteligentes e
dotados seres adoram o mesmo Deus (Jesus Cristo), e
sendo assim, então, essa é a sua face. De acordo com a

NASA, o motivo pelo qual a sua superfície apresenta um
grau muito elevado de contaminação é porque foram

lançados duas bombas atômicas em diferentes localidades
naquele planeta, que, de acordo com os mesmos cientistas
que lhe analisaram, eliminou todo tipo de vida em Marte e,
segundo a mesma fonte, esse ataque ou guerra aconteceu
milhões de anos atrás, provando que outros seres total-
mente inteligentes foram criados ou à mando de Deus
muito antes que nós, daí serem bem mais avançados de

acordo com o natural processo de evolução. E, embora a
NASA até hoje negue que sabe da existência de seres

extraterrestres que há bastante tempo nos têm visitado e
aqui feito um imenso laboratório, exatamente como existe

espalhado por todo o cosmo, os próprios cientistas que
nela trabalharam e depois dos documentos que assinaram
antes de lhe deixarem ter expirado (têm um limite de dez
anos de absoluto sigilo), muitos antes daqui se passarem
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têm revelado em livros, documentários ou mesmo às suas
próprias famílias ou amigos tudo que realmente fizeram e

o que verdadeiramente sabem, por isso vejo que tanto
essas instituições como os seus governos lentamente

agora entraram num processo de revelação, qual,
Hollywood está diretamente envolvido com esse processo
de lenta abertura. Acredito que o que realmente vos apavo-
rou foi finalmente descobrirem que antigamente o planeta
Marte era realmente repleto de vida mas os seus residen-
tes foram terrivelmente atacados com duas gigantes bom-
bas nucleares que, segundo as estimativas dos cientistas

que trabalham na NASA, cada uma dessas horríveis bombas
tinham o tamanho de um edifício de aproximadamente 18/
21 andares, contanto, foram construídas por seres gigantes

e, quando foram feitas as pesquisas do seu solo ficou
comprovado que esse ataque ocorreu há milhões de anos

atrás, imaginem agora a tecnologia que esses gigantes
extraterrestres possuem no hoje? Portanto claramente
vejo que em muito breve os principais governos desse

mundo irão nos informar realmente tudo que há bastante
tempo já sabem, incluindo até mesmo o Vaticano.

xxx

Não tenham medo de saber
que os extraterrestres são os nossos irmãos,

tenham medo da ignorância
que realmente só traz insegurança
porque, o conhecimento liberta

mas o desconhecimento só te prejudicará.

xxx
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Quando completei dezessete anos
fui com um amigo e o meu irmão

que, por sermos gêmeos
celebrava também o seu aniversário,

assistir no cinema São Luis
exatamente na sessão coruja

um filme famoso que ali passava
e, enquanto algumas crianças

alegremente engraxavam os nossos sapatos
apesar de já passar das nove horas

de uma noite realmente quente
mas, cujo céu totalmente estrelado,

repentinamente vimos surgir
por detrás dos edifícios mas no alto

um gigante orbe alaranjado
qual, tinha a forma de uma esfera

que lentamente flutuava
e momentaneamente pensamos

ser realmente o sol, mas na hora errada.

xxx

Os Anunakis ou Nefilins, estudados e ensinados na reli-
gião cristã como os anjos caídos, na realidade são seres

extraterrestres e não anjos, porque os seres angélicos não
têm sexo mas eles vieram até aqui e raptaram, casaram-se
e até mesmo, de acordo com a própria Bíblia, voltaram

para os planetas de onde vieram com as mulheres que aqui
encontraram e se casaram.

xxx
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Para entendermos de onde viemos como também história,
obrigatoriamente temos que profundamente pesquisar o
nosso passado e todas as coisas que aqui foram criadas,
mesmo que diretamente colide com tudo que até hoje

você aprendeu. Porque somente assim veremos o quanto
são maleáveis e totalmente frágeis essas consideradas até

o presente momento como “realidades”, quais, não
passam de meros mitos e estórias muito mal contadas.

Por isso não acredito, pois, vi e tive encontros pessoais,
quais, quando ditos totalmente destruirão essas imper-

feitas irrealidades infelizmente no mundo contadas
como fatos, quando não são.

xxx

Peço a todos para profundamente estudarem
como também evidentemente se prepararem

em relação à essa realidade
porque em muito breve surgirá

o contato que todo o mundo verá
qual, aprenderemos toda a verdade

para então nunca mais
os meros mitos nos enganar.

xxx

A inteligência artificial holográfica é a maneira que os
extraterrestres se comunicam incluindo os veículos

que lhes transportam.

xxx
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A ciência nos afirma que tudo que herdamos é por causa
da genética, portanto do DNA, e sendo assim, então,
sem margens para alguma dúvida claramente vejo que

não viemos de Adão e Eva apenas, caso contrário tería-
mos somente dois tipos de DNA em vez de milhões,

provando que a “criação” não aconteceu como ensinam
algumas religiões.

xxx

O Big Bang aconteceu por causa da colisão de duas
bolhas (universos), quais, continuamente nascem e
se expandem, e nesse impressionante processo se

colidem, exatamente como as estrelas, galáxias e tudo
enfim, reciclando-se numa magnífica, poderosa

e constante criação.

xxx

O universo é uma maravilhosa orquestra e uma gigantes-
ca Biblioteca de conhecimento como também de vibra-
ção, graças a impressionante energia que dele continua-

mente gera numa sempre contínua criação.

xxx

Cada estrela que vemos no cosmo tem um planeta
em sua volta, daí existir bilhões de planetas como a

Terra e trilhões ou mais espalhados por todo o cosmo
e os universos paralelos.

xxx
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Após cautelosamente analisar
tudo aquilo que li em livros

e vários tipos de documentos
assim como documentários

que atentamente vi
cheguei a inequivocável conclusão

que seres extraordinariamente gigantes
viveram nesse planeta

apesar de realmente espalhados
devido o fato de esqueletos

em diversos lugares terem sido encontrados.

xxx

Extraterrestres que infelizmente
há muito tempo que vivem

nos Estados Unidos no cativeiro
provavelmente à força passaram
muitas das tecnologias que hoje

realmente foram passadas
para os projetos clandestinos
que também há bastante tempo

verdadeiramente existem
como por exemplo os diferentes discos

assim como os gigantes triângulos
atualmente por todo lado visto.

xxx

A razão pelo qual somos imperfeitos tem à ver com
erros genéticos durante os diferentes processos

dessas variadas criações.
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xxx

As propriedades que contém geomagnético como tam-
bém os sagrados lugares pelos nativos são as regiões

mais visitadas pelos OVNIS e outros fenômenos relacio-
nados com o paranormal e os eventos que até hoje ocor-
rem e que, apesar da tecnologia existente não consegue
explicar tudo que quase diariamente acontecem nessas

regiões. E, como se isso não bastasse, achei interessante
o documentário afirmar que em 1006, em Londres, a

monarquia colocou um artigo no jornal sobre o fenôme-
no conhecido como mutilação de gado e outros animais
qual, vos deixaram perplexos e confusos em relação à

essas terríveis ocorrências. Pois, de acordo com o
documentário, os veterinários patologistas que minucio-
samente examinaram os vários tipos de animais realmen-
te ficaram também perplexos devido o fato de nenhum
deles terem sangrado, levando-os então a crerem que
realmente os seus feitores não são desse planeta por

causa da tecnologia envolvida, qual, precisamente retira-
va não apenas os órgãos vitais, como tamém materiais
como a língua, ouvidos, garganta, intestinos, estômago,

sangue, veias,vagina, assim como os testículos, isso sem
deixar um pingo de sangue nem no corpo do animal nem

no chão onde foram os seus restos encontrados.

xxx

Acredito em Deus, mas desconfio dos humanos,
porque são violentos e mudam como o vento,

além de constantemente mentirem.
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xxx

Porque a ciência avança
e com ela o conhecimento,
fica-nos cada vez mais claro

o entendimento, é claro,
e com isso novos capítulos são formados

da nossa real História
infelizmente ainda muito contraditória

devido aos importantes grupos de interesses
que sempre nos controlaram
como a religião e o governo
quais, francamente falando

estão cada vez mais desmoralizados.

xxx

Acredito em um Deus e amo a verdade
por isso continuamente pesquiso,

porque entendo que o conhecimento
nos liberta da ignorância
trazendo-nos paz e risos

quando lamentavelmente nos deparamos
com as cruéis inverdades.

xxx

A idade nada mais é do que “erros genéticos”, por isso
envelhecemos e morremos (fisicamente se falando),

fazendo-me crer ser resultado da experiência feita pelos
seres extraterrestres que nos criaram. Isso acontece devido

à falha no gene, portanto na molécula.
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xxx

Acho que a razão pelo qual os governos
decidiram aos poucos revelar a todos
aquilo que há muito tempo já sabem

é porque as visitações de seres extraterrestres
aumentou significamente em todo o planeta

daí, realmente ser impossível
os governos terem continuado
insistindo que eles não existem

pois, acredito terem perdido
o controle sobre esse fato.

xxx

Após realmente fazer uma breve pesquisa
analisando cautelosamente livros religiosos
considerados por seus fiéis como sagrados

como também ler e documentários ver
sobre escavações ocorridas

literalmente por todo o planeta
de esqueletos gigantes que confirmam

o que historiadorea há mais de três mil anos atrás
deixaram em papiros escritos.

xxx

Quando o homem finalmente entender que é um ser
híbrido, então, um novo conhecimento surgirá em relação

não apenas às criações, mas também até mesmo às
religiões, porque a verdade acompanhada por outras

realidades evidentemente surgirá.
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xxx

Em minhas constantes curiosidades daí pesquisar, me
deparei com documentos que datam o ano de 1840,

escritos em inglês, que narravam em seus textos que o
“Gênesis”, ocorreu milhares de anos antes do nascimento
de Jesus Cristo e, apesar das inúmeras semelhanças com
o “Gênesis” encontrado na Bíblia, seus textos afirmam

que houve três distintas criações separadas por milhares
de anos, contanto não apenas uma como afirma a bíblia e,
segundo os mesmos textos a primeira criação foi feita
por seres gigantes intitulados Nefelins, ou seja, tradu-

zidos pela bíblia como “anjos caídos”. Outro fator
relevante tem a ver com o dil´´uvio, porque em vez de

um, como afirma a bíblia, foram quatro, finalizando com
a terceira etapa dessas criações que foram feitas por
seres de incríveis poderes chamados de deuses e cuja

descrição aparentando serem cientistas, contanto,
deixando absolutamente claro que esses seres não eram

deuses mas sim seres extraterrestres de diferentes
civilizações que nos criaram, provando que esse planeta

sempre foi um laboratório.

xxx

Um dos fatos que mais me animam em relação a
ciência, é o fato que ela por causa da sapiência e

evidências, magnificamente nos leva até Deus sem
que na realidade tenhamos de seguir a bitolada,

míope e contraditória religião.

xxx
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Conforme novos descobrimentos
estão por todo o planeta ocorrendo

as evidências estão cada vez mais claras
que seres extraterrestres no passado

realmente aqui habitaram
e, por todos os lados cruzaram

portanto, queiramos ou não
somos híbridos por eles criaram.

xxx

Quando reflito na existência dos multiversos e a
possibi-lidade de visitá-los usando “portões celestes”
ou até mesmo os buracos negros, quais, vos chamo de
tuneis, então, pelo menos para mim, fica cada vez mais
claro o método que esses seres extraterrestres viajam

dentre os universos e as galáxias.

xxx

As cinco diferentes espécies
de seres extraterrestres

que trabalham com a genética
de acordo com documentos outrora secretos

mas, que agora realmente estão
sob o domínio público são:

Os Nórdicos, lagartos, cinzentos,
os de cabeças grandes em forma de pera

e os que se parecem com grandes insetos.

xxx
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Quando paro para calmamente analisar
quem realmente nos elaborou
descobrindo que todos nós

somos realmente seres híbridos
então, calado por um tempo fico...
E, após um certo tempo meditar,

por ter conhecimento interno
sei que a Igreja por certo

mesmo disso sabendo
preferiu em não revelar.

Por isso agora até mesmo o Papa
qual, respeito pelo seu ser e grande graça

está falando em batizar
por causa da doutrina cristã

que veemente ensina
mas, que não acredito esses seres precisarem

de um mero batismo para assim
 dos pecados se liberarem.

xxx

Continuamente existem
criações que insistem

em povoar e assim multiplicar
as diferentes espécies

realmente totalmente inteligentes
que nesses paralelos universos

existem desde a origem
dessa sábia semente.

xxx
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Os crâneos alongados descobertos no Perú, segundo
famosos cientistas, arqueólogos, paleontólogos, gene-

ticistas e até mesmo religiosos de várias denominações,
após minuciosamente analisarem nos mais importantes e

sofisticados laboratórios do mundo (Canadá, Estados
Unidos e Europa), confirmaram que o DNA é extraterres-
tre, devido o fato de não constar no rol dos DNA’s conhe-

cidos e catalogados. apesar de conter traços de DNA’s
cuja origem vem da Europa, Oriente Médio e Ásia. pro-
vando que num longínquo passado extraterrestres nesse

planeta não somente habitaram como também sexualmen-
te cruzaram com os seres que aqui estavam. E, de acordo

com esses mesmos especialistas, estes seres tinham
também pescoços longos, para poderem aguentar o peso

de suas grandes cabeças, quais, muitos desses acadêmicos
acreditam terem sido os Nefilins.  Essa descoberta é

realmente impressionante porque prova que os extrater-
restres estiveram literalmente em diferentes partes desse
planeta. Pois, o fato que esses alongados crâneos têm um
DNA desconhecido e portanto não é primata é verdadeira-

mente fantástico! Porque as evidências desse enorme
quebra-cabeça intitulado “criação” está ficando cada vez

mais claro, ou seja, que nós não somos os frutos de”Adão
e Eva”, mas sim do cruzamento entre extraterrestres e os

humanos criados por eles também à mando de Deus,
contanto, somos seres híbridos e descendentes de várias

espécies, por isso somos tão diferentes e possuímos
diversos tipos de DNA. A conclusão que este grupo de

profissionais chegou em relação à esses seres de crâneos
alongados é que eles são os frutos da interligação entre
os anjos caídos (Nefelins) e os humanos, criados aqui

pelos extraterrestres, e sendo assim, então, essa
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sensacional descoberta mudará drasticamente a nossa
história, qual, sempre tive dificuldades em entender

(a que narra a Bíblia).

xxx

Tudo que tenho lido, visto e recebido
ou, atavés de claras visões

como telepaticamente, é claro,
tenho naturalmente entendido

que não somos apenas os frutos
pelo cristianismo ensinado

pois, as criações são múltiplas
e existimos totalmente interligados

em diferentes planetas
e até mesmo universos

devido os casamentos perfeitos
que realmente sempre existiram

por todo o cosmo de fato.

xxx

Acredito que do mesmo jeito
que temos  seres humanos bons e ruins,

da mesma maneira acontece com os extraterrestres
que vivemespalhados pelo cosmo de fato

mas, em perpétuas guerras que acho
já ter destruído no ato

planetas até mesmo maiores que este aqui.

xxx
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Francamente me maravilho
ao ver como são avançados,
principalmente na ciência

pois, devido a incrível sapiência
até mesmo a linguística

incrivelmente aperfeiçoaram.

xxx

Estamos rapidamente chegando
ao ponto de claramente entendermos

coisas que outrora pensávamos
devido a ignorância de fato

por isso, tanto tempo foi perdido
devido os mitos infelizmente criados
e, tristemente por tantos seguidos...

Daí terem daqui se passado
e lamentavelmente vegetado

porque nada duradouro aprenderam
e assim, por não terem o conhecimento

nada para onde foram levaram.

xxx

O que mais me encanta sobre o cosmo
e as suas incríveis dimensões

é o fato de possuírem
seres inteligentes e que vivem

em universos paralelos
e neles realmente espalhados.

xxx
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Segundo às mais recentes revelações
encontradas em documentos outrora secretos,

fiquei recentemente sabendo
que os OVNIS são orgânicos

e, embora ache isso ser incrível!
Por outro lado quando me lembro
ter escutado como também visto

em impressionantes documentários
de humanos que foram abduzidos

e, quando acordaram disseram
que se encontravam deitados numa cama
e, completamente rodeados por seres

extraterrestres que usavam batas
como os doutores ou cientistas aqui usam

e, quando foram permitidos caminhar
para assim algumas partes conhecerem

do meio de transporte onde se encontravam,
quando tocaram em suas paredes
notaram que pareciam cogumelos

como também automaticamente sentiram
como se elas fossem vivas

contanto orgânicas e assim mudando
o conhecimento de tudo de fato.

xxx

Entendo claramente existirmos
realmente em múltiplas realidades

e, em universos paralelos
quais, podem ou não serem verdade.

xxx
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As diversas tecnologias que nos últimos anos estão rapi-
damente surgindo e verdadeiramente nos transformando

são realmente impressionantes pelo fato de revelarem que
a inteligência artificial está provando que os mundos

paralelos realmente existem e que vivemos numa falsa
realidade, ou seja, que o universo onde existimos é

multidimensional e totalmente holográfico, portanto
provando que esse mundo é artificial e existe em várias

dimensões que existem incrivelmente interligadas mas que
podem serem mudadas através da consciência, e sendo

assim, a realidade existente hoje é tão impressionante que,
quando detalha-damente analisada pode muito bem ser

comparada à ficção, porque as mais recentes descobertas
ocorridas principalmente nessa década literalmente nos

colocaram numa outra dimensão graças ao conhecimento
que surpreen-dentemente tem avançado e nesse processo

imensamente ajudado a entendermos toda essa vasta e
realmente eclética criação.

xxx

Será que realmente já estamos preparados
para enfrentarmos naturalmente a realidade
que não somos os únicos seres inteligentes

habitando nesse cosmo realmente fantástico?

xxx

De acordo com documentos outrora classificados como
“secretos” e, de acordo com os estudos feitos através de
muitos anos de observações e análises realisadas pelas

forças  armadas americanas (Marinha, Aeronáutica
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e Exército), os cientistas chegaram a conclusão que os
OVNIS são “seres orgânicos” e que obedecem comandos
usados pela consciência à distância, contanto aos pensa-
mentos. E, embora isso seja entendido como ficção, os

documentos também afirmam que alguns tipos de OVNIS
são comandados por seres extraterrestres intitulados com

o nome de CEMI que visitam frequentemente a ilha de
Porto Rico e, segundo os nativos portoriquenhos dizem
existir uma base submarina perto de sua costa criada por

esses seres e cujo meio de transporte aquático, uma espé-
cie de submarino super avançado porque, além de ser

bastante rápido também voa e são denominados de OFUS,
são também orgânicos e portanto não são objetos metáli-

cos como alguns discos voadores. Eles são vistos constan-
temente voando ou navegando no mar e, para aumentar a
complexidade existente nessas aparições em relação a

esses seres, eles se comunicam conosco telepaticamente
e muitas vezes quando lhes fazemos uma pergunta usando
apenas o nosso pensamento, eles nos respondem quase

imediatamente, provando que são seres inteligentes porque
sabem vários idiomas e nos respondem na língua que lhes
perguntamos algo, apesar de serem pequenos na estatura,

porque os OFUS que usam semelhantes a discos não ultra-
passam a sessenta centímetros de circunferência. Ainda

não está claro se são tripulados, teleguiados ou se o
OUFO’s por ser orgânico é autônomo. E, apesar de parecer
totalmente absurdo, de acordo com os peritos que minu-
ciosamente analisaram os vídeos concluíram que esses

OUFO’s se interligam a comunicação de forma telepática
conosco, e sendo assim são considerados entidades vivas
por serem orgânicos. E, de acordo com a cultura indígena
existente mesmo antes de Colombo chegar, os nativos já
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se interligavam com esses seres que chamavam de CEMI e
vos consideravam semideuses. O Presidente americano

Richard Nixon teve reuniões secretas com seres extrater-
restres que residem em outro universo, contanto em outra
galáxia, participantes de uma sociedade super avançada,
qual, forneceram tecnologia ao governo americano que

podem destruir um planeta ou colocá-lo num caminho de
incrível evolução – referência à tecnologia nuclear. Henry
Kissinger, que foi o 56 Secretário de Estado dos Estados
Unidos entre os anos de 1973 – 1977, durante a sua presi-
dência. Apesar dessa história parecer pura ficção, o fato
é que esses encontros ocorreram verdadeiramente e a
própria CIA até hoje tem documentos guardados dessa

era que ainda não liberaram para o domínio público, levan-
do-me a crer que existem outras informações bem mais
preciosas e que talvez se relacione com as tecnologias

de levitação e o quantum.

xxx

A realidade sobre os universos paralelos resta no quantum,
porque tudo existe interligado. Por isso realmente acredi-
to existir várias realidades contidas em uma única realida-
de, ou se preferirem assim chamar, começo. Essa é a razão
para as inúmeras divisões ocorridas sobre o mesmo objeto

ou ser. Como exemplo temos o que a religião chama de
milagres, quando uma mesma pessoa é vista no mesmo

tempo  ou horário mas em diferentes lugares automatica-
mente. Hoje e graças a descoberta do quantum  a física

prova isso ser possível e realmente acontecer.

xxx
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Tenho observado que
existem diversas formas de comunicação

graças a consciência
que, de acordo com a sapiência

e, aproveitando a ciência do quantum
criam verdadeiros milagres!

Quando na realidade
se cautelosamente analisarmos
veremos que realmente não são,

pelo menos é o que me mostra a evidência
sobre o quantum até então.

xxx

Uma das realidades que mais me fascina em relação ao
cosmo é a matemática existente (números geométricos),
como também a música (língua), assim como a matéria
negra, qual, incrivelmente evita as galáxias de colidirem.

xxx

A falta de conhecimento é a pior coisa
que pode acontecer com qualquer ser

porque ela te aprisionará
em correntes duras, rudes e frias

e, como numa magia
a tua mente se bitolará

escondendo assim infelizmente de ti
mundos complexos, formosos e imensos
que existem constantemente te rodeando

portanto à te olhar e louco
para contigo se comunicar.
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xxx

Civilizações antigas e super inteligentes que aqui estiveram
num passado longínquo e, que na realidade constantemente
nos visitam, deixaram e continuamente nos deixam mensa-
gens, quais, urgentemente precisam serem minuciosamente
analisadas, para que assim possamos claramente entendê-

las, como por exemplo as pinturas encontradas em grutas e
cavernas, os círculos nas plantações (crop circles em

inglês), as pirâmides, os hologramas vistos no céu, mar,
lagos, rios e na própria terra, os desenhos geométricos

sagrados, a própria escrita, a música ouvida tanto no cosmo
como em vários lados desse planeta, os OVNIS, orbis e

outros estranhos objetos até mesmo luminosos que apare-
cem e desaparecem sem maiores explicações, os portões
que se abrem e se fecham, quais, muitos diariamente veem
seres saírem deles e retornarem,  diferentes de seres extra-
terrestres de corpos físicos ou dimensinais (espíritos ou

energia), comunicações que incluem a língua da matemáti-
ca, logarítmos, desenhos ou mesmo a telepática, as abdu-
ções e as teleportações e as contínuas visitações, visões
(aberta ou fechada), que desde a criação ou criações o
homem tem presenciado num processo que ao meu ver

vem ocorrendo há milhões ou bilhões de anos e não
somente aqui, mas por todo o cosmo. porque sabemos

que esses seres são originários das estrelas, contanto das
constelações. Daí aimportância de conhecê-los, pois , é
somente assim que realmente entenderemos não apenas

a criação mas verdadeiramente de onde viemos.
Infelizmente os governos continuam insistindo em

esconder e por isso não revelar o que há muito tempo já
sabem, porque preferem que continuamos
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acreditando nos mitos criados e nas religiões que na reali-
dade só dividem e torcem a verdade que, naturalmente nos
transformará por causa do conhecimento existente, qual,

quando finalmente conhecermos, então, exatamente como
lemos nos textos bíblicos ou narrados em outros livros

sagrados pertencentes à outras religiões. Acredito que há
muito tempo os extraterrestres estão nos visitando não

com o intuito de nos deixarem saber que eles existem mas
porque eles têm informações impressionantes que estão
tentando nos transmitir, como por exemplo “as portas que
nos levam até as estrelas” através da teleportação, qual,

lemos nesses textos sagrados de uma denominação religi-
osa da Índia e que foi editado mais de 900 anos antes da
Bíblia, portanto sabemos que existem. Uma coisa que

verdadeiramente me surpreendeu é a maneira que esses
seres, segundo os textos, aparecem e desaparecem em

frente as pessoas com quem se comunicavam, levando-me
a crer serem seres  interdimensionais em sua constituição,

daí atravessarem coisas sólidas, como portas, janelas,
paredes, contanto o físico, e por causa disso foram con-

fundidos e chamados de deuses, por causa da falta do
conhecimento. Outro fator relevante que tem de urgente-

mente ser estudado são o que os textos chamam de
“Portões”, que nos levam diretamente até as constelações
ou galáxias onde vivem e de onde vêm. Outro fator interes-

sante sobre esses seres é que eles acreditam num Deus
mas não seguem nenhuma religião, portanto são seres

espirituais e, por possuírem o conhecimento usam esses
portões que lhes levam diretamente ao céu, enquanto nós,
apesar de acreditarmos no mesmo Deus, devido aos mío-
pes ensinamentos religiosos vivemos divididos e brigando

por causa de dogmas criadas com o propósito de nos
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controlar, quando a real realidade aponta para a liberdade
de atingirmos esse imenso “Campo Santo” sem a necessi-
dade de termos de obedecer doutrinas que não têm nada a
ver com a verdade, apenas com a manipulação e o poder,
sem esquecer de mencionar as constantes perseguições e
guerras religiosas. Fora dito que Jesus um dia falou: co-

nhecereis a verdade e esta te libertará, portanto, a fé nesse
Deus juntamente com o conhecimento é realmente o que

nos liberta da opressão, da ignorância generalizada.

xxx

Acredito que do mesmo jeito
que temos  seres humanos bons e ruins,

da mesma maneira acontece
com os extraterrestres que vivem
espalhados pelo cosmo de fato

mas, em perpétuas guerras que acho
já ter destruído no ato

planetas até mesmo maiores
que este aqui.

xxx

Estamos rapidamente evoluindo e nesse processo
descobrindo elementos que constantemente nos cercam
mas que outrora desconhecíamos, como por exemplo a
energia negativa, os buracos brancos e negros, o círculo

onde de onde tudo originou (big bang), as ondas
vitacionais, os universos paralelos juntamente com o
quantum, quais, e devido esses avanços literalmente

nos levarão a outras dimensões.
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xxx

Quando nos olhamos no espelho
a imagem que vemos é totalmente falsa

devido a continuidade da nossa
natural transformação.

xxx

As realidades são alternativas, contanto múltiplas.

xxx

Quando conseguirmos construir
a nova geração de computadores

usando a tecnologia quantum
então, naturalmente começaremos

habitar e assim colonizar
tanto a lua como os planetas

do nosso sistema solar
e com isso, o primeiro tipo
de civilizaçções inteligentes

por mérito próprio alcançaremos.

xxx

A realidade que vemos não existe devido o fato de
constantemente tudo mudar, incluindo nós e, de acordo

com o quantum não é real. Portanto existimos numa
realidade virtual ou holográfica.

xxx
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Toda estrela que morre
ajuda na formação e composição

de buracos negros que, com o tempo
por existirem no centro de cada galáxia

destruirá esse universo em que existimos.

xxx

O universo não é totalmente feito de átomos como
outrora fora ensinado, mas sim de matéria negra que,

na realidade é a força que está por detrás da sua
sempre constante retração e expansão.

xxx

Gosto imensamente da verdade
e, por ser um curioso  na realidade

sinto que cedo ou tarde
os governos finalmente
e claramente nos dirão

o que já há muito tempo sabem
não apenas sobre os extraterrestres

mas também a relação que com eles temos
e, francamente com toda naturalidade.

xxx

Quando leio a respeito das várias criações encontradas
nas narrativas de seus livros sagrados cheguei à

conclusão que, o que chamamos de tempo não existia
antes dela acontecer.
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xxx

Segundo estudos avançados feitos por inúmeros
cientistas oriundos dos países mais avançados do mundo
e,  levando-se em conta que ainda estamos na estaca zero,
esses são os tipos de civilizações que existem por todo

o cosmo e os seus universos paralelos.
1 – Planetária ( comunicam-se e viajam entre os planetas

do seu sistema solar).
2 – Estelar (comunicam-se e viajam pelas estrelas).

3 – Galáctica (comunicam-se e viajam dentre as galáxias).
4 – Extragaláctica (civilizações tão poderosas e avançadas

cientificamente que são considerados deuses).

xxx

A tecnologia que os extraterrestres dominam
realmente me impressiona

pois, sei que temos em diversos países
computadores interligados com satélites

que constantemente olham
tudo que entra em nosso planeta
e, fiquei sabendo recentemente

que o motivo que os governos instalaram
esses satélites e lhes conectaram
com os computadores é porque
secretamente estão estudando

os desenhos deixados nas plantações
(crop circles), como também

a linguagem matemática ou códigos
deixados pelos extraterrestres
literalmente em todo o planeta.
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xxx

Somos uma composição de partículas vibrantes e
continuamente mutantes, por essa razão, aquilo que

chamamos de realidade realmente não existe,
devido ao fato de tudo constantemente mudar.

xxx

Assisto diariamente criações
por isso e sem ilusões

verdadeiramente acredito que constantemente
algo é magnificamente criado

para assim naturalmente preencher
esses mundos e universos vastos

que um dia sei que iremos conhecer.

xxx

Gosto de analisar tudo!
Pois entendo ser a única maneira

que, parcialmente conhecerei
tanto à mim mesmo, como também

aos universos que nos cercam
visíveis e invisíveis por certo.

xxx

Estou totalmente convencido que a Trindade
é a prova dessa magnífica realidade, ou seja,
do quantum em ação com toda naturalidade.
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xxx

A nossa composição genética é formada de 20 mil genes
(inteligentes e sadios), mas quando contamos o total de
genes que existem no ser humano verificamos serem na

totalidade entre 2 e 20 milhões (bactérias, vírus, fungos e
outros), provando que apenas 43% são genes humanos, e

sendo assim, provando que somos seres híbridos.

xxx

Para dominarmos a matéria, ou seja,
os elementos físicos,

e com isso obermos livre acesso
para naturalmente viajarmos

por todo o cosmo e os seus universos
temos de descobrir o código

que dar evidentemente livre acesso
qual, é repleto de números

além do magnífico e contínuo harmônico
tocado e pelos ventos espalhado

em pleno céu aberto.

xxx

Após cautelosamente observar essa criação
vejo e claramente entendo não ser perfeita

portanto, bem-feita, por isso entendo
ter sido feita por extraterrestres,

razão pelo qual sermos tão diferentes...

xxx
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A maneira que muitos infelizmente ainda não entendem o
que realmente aconteceu nesse planeta num já longínqui
passado tem a ver com a visão juntamente com o entendi-
mento, tanto em relação ao que fomos ensinados, ou me-

lhor dizendo enganados, quanto ao fato das civilizações que
estiveram aqui e que nos criaram. Porque lamentavelmente
acreditamos que esses seres eram totalmente primitivos

mas, quando nos educamos logo verificamos que na reali-
dade eles eram super avançados e, como prova disto temos
as pirâmides que verdadeiramente se encontram por todo
lado. Provando-nos que não foram os egípcios quem lhes
criaram mas sim seres extraterrestres e super avançados.

xxx

Infelizmente muitos cristãos
incrivelmente contradizem

o que fora dito que o próprio Deus disse
na forma de Jesus Cristo

não existir extraterrestres,
quando Ele mesmo afirmou

que o número dos seres
que habitam no céu
contanto no cosmo

são realmente incontáveis!
E, para não fugir à essa realidade,

afirmo o cosmo ser repleto
de seres espirituais e interdimensionais,

daí crer nessa verdade.

xxx
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A descoberta do quantum
incrivelmente aproximou

os outroras ateístas de fervor
à esse Deus e aos deuses

por agora claramente verem
que não precisamos de religião

para vivermos e crescermos
de tudo que Ele criou e ordenou
pois, devido esse descobrimento
hoje entendem que tudo existe

interligado, contanto não estamos separados
porque a distância perde o seu valor.

xxx

O que me levou a crer não apenas na existência extrater-
restre mas em suas criações aqui como também por todo
o cosmo além das visitações, encontros e comunicações

que tenho desde criança estão as evidências por eles
deixadas por literalmente todo o planeta tanto em textos
(samaritanos, cristãos e outras religiões) como nas cons-
truções de pirâmides literalmente encontradas em todo o

planeta como também os esqueletos encontrados em
várias partes desse mundo de seres gigantes e totalmente

estranhos cujos DNA;s não são humanos.

xxx

Já tinha concluído esse livro quando me deparei, devido às
minhas pesquisas contínuas, com documentos traduzidos
para o inglês e datando o ano de 1840, quais, afirmam em

 suas narrações que o “Gênesis”, ou seja, a “Criação”,
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ocorreu milhares de anos antes do nascimento de Jesus
Cristo e, de acordo com esses textos apesar da semelhan-
ça com o livro intitulado Gênesis encontrado na bíblia, a

criação não foi única, como a bíblia atesta, mas sim
múltipla, por ter acontecido em três diferentes períodos,
sendo a primeira elaborada pelos Zefelins, ou, se assim
preferirem, anjos caídos, que, de acordo com documen-
tos afirmam serem seres gigantes. Isso explica a existên-
cia dos dinosauros e outros animais da antiguidade como
também as construções de grandes monumentos, como as
pirâmides por exemplo. A segunda criação ocorreu logo

depois das grandes catástrofes que ocorreram nesse
planeta devido a brusca transformação climática junta-

mente com a queda de astros celestiais. A terceira criação
surgiu dos sobreviventes híbridos oriundos das duas

primeiras ajudados por diferentes tipos de extraterres-
tres, isso explica a presença de milhares de diferentes

DNA’s existentes atualmente, como também as enormes
diferenças externas entre os humanos (suas aparências).

xxx

Realmente me impressionei com o fato
segundo os mais recentes estudos

sobre os animais marinhos
e, em especial com o polvo

que de acordo com o seu DNA
é proveniente de outro mundo

por conter em seu corpo
células e moléculas não encontradas

no quadro de seres viventes
em nossas águas.
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xxx

Estamos no início deste complexo processo
de usar para viajar a energia solar

enquanto isso, a milhões
ou talvez bilhões de anos

que os extraterrestres sem enganos
trafegam, criam e colonizam

esse cosmo de constantes emoções.

xxx

Estava revisando essa obra quando li a notícia que fora
encontrado uma segunda pirâmide intitulada de Esfinge no
Egito à  seis milhas da Vale do Rei, com corpo de humano
e cabeça de leão. É bom recordar que a primeira pirâmide
Esfinge após recentemente passar por testes, quais, foram
usados os mais  modernos aparelhos dessa época, ficando
provado que a atual cabeça de faraó atualmente nela exis-

tente foi colocada depois, porque ficou provado que
inicialmente tinha uma cabeça de leoa. Essa nova desco-

berta é realmente magnífica! Pois prova que essas pirâmi-
des foram construídas para homenagear seres importantes

que aqui residiam na época, podendo muito bem essa
segunda Esfinge ter sido criada para homenagear o seu

filho nascido pelo cruzamento com os primeiros humanos
ou em suas próprias experiências nesse planeta que vivi-
damente acredito ser, exatamente como muitos outros,
um verdadeiro laboratório sob o comando de Deus e o

seu olhar divino.

xxx
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A maior evidência que não somos
descendentes de Adão e Eva

como veemente atesta a Bíblia
portanto a criativa religião,

está no fato dos milhões DNA’s
existentes na raça humana

que assim literalmente prova
geneticamente e fisicamente
uma total diferente história
sobre essa imensa criação

complexa mas realmente gloriosa.

xxx
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