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SOBRE O AUTOR
Primeiramente agradeço ao meu Criador espiritual ( Jesus
Cristo ) por toda inspiração recebida.
O poeta, escritor, contista, cronista, compositor, filósofo e
tradutor Silvio Parise, nasceu no bairro do Catete, Rio de Janeiro,
em junho de 1957. Apesar do poeta ter nascido no Rio, foi na
cidade de Recife onde viveu toda a sua juventude. Escreve poemas
líricos desde os seus treze anos de idade, nas categorias: Samba,
Bossa Nova, MPB, Romântica, Soft Rock e Bolero (todas
registradas). Estudou até o segundo grau e com quinze anos
incompleto começou a trabalhar no comércio local para ajudar a
família, trabalhando durante o dia e estudando no período noturno.
Em 1979, imigrou para os Estados Unidos onde vive até hoje. No
Estado de Rhode Island, precisamente na região da Nova Inglaterra,
como é assim conhecido e, portanto no Nordeste americano, o
autor inicialmente trabalhou em fábricas, continuando a fazer o que
já estava habituado, trabalhando no período diurno e estudando
inglês no noturno, pois no Brasil tinha estudado o francês. Com o
domínio do idioma tirou um curso intensivo de Ajudante de
Enfermagem, qual, lhe abriu as portas para um melhor emprego e
salário, vindo a trabalhar em clínicas e hospital. Com o tempo decidiu
estudar Artes Liberais no CCRI ( Warwick Campus ) mas não
concluiu, parando quando cursava o segundo ano universitário,
Parise é deficiente visual ( portador de glaucoma ). Em 2002,
encorajado por sua eterna querida mãe, alguns amigos e familiares
decidiu participar numa antologia elaborada pela Litteris Editora,
vindo a publicar o seu primeiro livro de poesias no ano seguinte.
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Hoje, está presente em mais de 150 Antologias nacionais e
internacionais, tendo recebido vários prêmios e colocações de
destaque. Publicou até o presente momento 71 obras poéticas
incluindo esta que ora é lançada 72, sendo que dessas, quatro
foram em coautoria com a sua mãe, poetisa e escritora Mainá
Medeiros ( já falecida ), e um, com o escritor, poeta e jornalista
Lenival de Andrade. Silvio pratica meditação por mais de vinte
anos e é seguidor da doutrina internacionalista por entender ser
possível viver em um mundo sem fronteiras e na paz. O autor é
cristão sem denominações e no campo político aprecia a
democracia assim como o socialismo, por entender ser a forma
mais justa de governo.
Acadêmico Correspondente Internacional Brasil/EUA
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).
Academia Internacional da União Cultural
Acadêmico Efetivo Fundador - Cadeira 1 - Estados Unidos
Patrono Carlos Drumond de Andrade (2020)
LITEARTE - Assoc. Intern. de Escritores e Artistas (2021)
Núcleo Acadêmico de Artes e Letras de Portugal - NALAP
(2021)
Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul - ABARS Acadêmico Fundador - Cadeira 65 4

Patrono - Mário Quintana (2021)
Accademia Italiana Delle Cienze, Lettere e Arti - NAISLA (2021)
Prêmios recebidos pelo conjunto de suas obras:
- Troféu Cora Coralina de Honha ao Mérito Cultural (2016)
(concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás )
- Medalha Monteiro Lobato de Literatura (2016)
( concedida pela Associação de Escritores de Angra dos
Reis em parceria com a Editora Mágico de Oz )
- Prêmio Nordeste de Literatura ( 2016 )
(concedido pela Editora Mágico de Oz por mérito Literário).
- Prêmio Mahatma Gandhi de Liderança pela Paz ( 2017 )
( concedido pela ALARC – Academia Rotary de Letras,
Artes e Cultura ).
- Medalha e Diploma de Acadêmico Correspondente na
ALTO (2017)
(concedida pela ALTO – Academia de Letras de Teófilo
Otoni).
- Comenda Conde Phellipe Cheverny – França ( 2017 )
- Comenda Pablo Neruda - Chile (2017)
- Comenda de Ordem Altíssima Machado de Assis (2019)
(concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás e
Literarte-RJ)
- Comenda Personalidade Internacional ALPAS 21 (2021)
(concedida pela ALPAS 21 - Academia Internacional de Artes,
Letras e Ciências)
Prêmios e colocações de destaque recebidos em Concursos de
Antologias nacionais e internacionais como também os recebidos por prestigiadas Academias de Letras:
- Coletânea Brava Gente Brasileira em Terras Estrangeiras
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– Vol. 2 – 9th Brazilian International Press Award –
Flórida – Estados Unidos (2006)
- III Prêmio Varal do Brasil de Literatura -“Natal em La
Salette” - Poesia – Menção Honrosa – Genebra –
Suíça(2015)
- XII Concurso Literário Poesias sem Fronteiras – “Amor:
Um Sentimento que Desconhece Fronteiras” - Menção
Honrosa Internacional (2016)
- 26 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Reciprocidade” - Poesia Internacional – Destaque Literário
Internacional (2017)
- 27 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “A
Nossa Literatura” - Crônica Internacional – Terceiro Lugar
(2017)
- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Quando” –
Poesia Internacional – Destaque Literário Internacional (2018)
- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “O
Poder do Conhecimento” – Crônica Internacional – Primeiro
Lugar (2018)
- III Prêmio Literário Gongaga de Carvalho – ALTO –
Crônica – Menção Honrosa (2018)
- 29 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Revolução
Cultural” - Poesia Internacional – Segundo Lugar
(2018)
- 30 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Tecnocracia e o perigo da escravidão” - Poesia Internacional –
Destaque Literário Internacional (2019)
- IV Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALATO Crônica "Quantum e a realidade da multiplicidade" - Menção
Honrosa (2019)
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- 31 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 - Poesia
"A realidade onde vivo" - Destaque Internacional (2019)
- V Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Poesia "Novas descobertas" - Menção Honrosa (2020)
- 33 Concurso Literário Internacional de Poesias, Contos e
Crônicas ALPAS 21 - Poesia Internacional - "Parada Obrigatória" - Destaque Literário Internacional (2020)
- I Concurso de Crônicas - AIUC - "Crítico olhar" - Quinto
Lugar (2021)
- 34 Concurso Literário Internacional de Poesias, Contos e
Crônicas ALPAS 21 Poesia Internacional - "É tudo uma questão de mentalidade" Primeiro Lugar (2021)
- VI Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Crônica
"Extraterrestres e a realidade das criações" - Menção Honrosa
(2021)
- VI Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Conto "Encantado lugar" - Menção Honrosa (2021)
- 36 Concurso Internacional de Poesias, Contos e Crôônicas
ALPAS 21 - Poesia Internacional "Universo consciente" - Destaque Internacional em Poesia
(2022)
Web pages:
http://www.facebook.com/silvio.parise.3
http://www.recantodasletras.com.br/autores/silvioparise

https://celeirodeescritores.org/ebooks/silvio-parise/
Contato: sparise1012@gmail.com
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Lute
Sempre lute pelo que é justo e verdadeiro e serás
constantemente visto como um ser digno e conselheiro.
Democracia
Se não tomarmos cuidado com a democracia que
estamos a cultivar tudo pode repentinamente virar
numa anarquia, repleta de tiranias por não termos
tido o saber de lhe elaborar.
Realismo
Enquanto os mitos continuarem a ser livremente
propagados então maior será a ignorância, de fato,
dentre a população, revelando assim um quadro pelo
qual não faço parte, pois detesto tudo que é vão.
Reencarnação
O que move esse universo são as constantes e contínuas
reencarnações, quais, sempre existiram desde
as inúmeras criações.
Enquanto...
Enquanto persistir a falta de vontade dentre os políticos
maior será o risco de termos uma revolução, e com
isso uma grande calamidade.
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Interligação
Enquanto o humano continuar a se interligar
na paz e prosperidade viverá.
Certeza
A única certeza que realmente temos nessa existência é
que, cedo ou tarde, daqui partiremos na realidade.
Criação poética
A criação poética é a forma mais sublime de se
expressar o amor através das palavras.
Valor
Se conhece quando um ser tem valor
através do seu comportamento.
Anjos
Quem se desespera é porque desconhece a função
dos anjos em nossa vida.
Verossemelhanças
As verossemelhanças me fizeram ver
as ironias dessa vida.
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Adaptação
Quanto mais rápido nos adaptarmos às sempre
constantes naturais transformações maior será
a velocidade da nossa própria evolução.
Liberdade
Quando uma sociedade se sente oprimida surge logo
um levante coletivo em prol da liberdade, fator
fundamental de toda democracia.
Realidade
A realidade depende da percepção trazida pelos sentidos
mesmo que esses sejam totalmente anormais.
Realizações
Tudo de bom que um ser pode aqui realizar realmente
ficará para sempre na história, portanto não somente
a sua, porque outros evidentemente se beneficiarão
de suas virtudes.
Felicidade
Muitos se mudam para diferentes lugares em busca
da felicidade, como se ela estivesse perdida,
simplesmente por desconhecerem que a felicidade
realmente habita em nós.
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Vida
Se todos realmente amassem a vida então
o amor sentido seria uma realidade em todo lar.
Injustiças
É realmente impossível se poder pensar em democracia
e liberdade quando as perseguições, injustiças e
manipulações existem constantemente por todo lado.
Composição
Por causa da nossa composição pois, desde o início da
nossa criação que fomos geneticamente manipulados,
vejo termos grandes dificuldades de quebrar as normas
de tudo que fomos ensinados, por essa razão existimos
em círculos, de fato.
Otimista
Nunca permiti que o pessimismo me tomasse apesar de
ser deficiente visual, por simplesmente entender que as
oportunidades são poucas como também que
essa vida é uma breve passagem.
Perfeita imperfeição
Quando realmente escuto alguém dizer ser perfeito
tenho em minha frente a prova da perfeita imperfeição.
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JESUS CRISTO
Jesus Cristo não é apenas um Deus,
Ele é o Criador de tudo! Mas para se entreter permitiu
qua a sua elaboração eclética também criasse, mas não
com o intuito de com Ele competir, como alguns
erroneamente pensam na realidade.
Violência
As piores marcas causadas pela violência vêm na forma
das palavras e a razão disso ser, é porque em muitos
casos vidas nesse processo são destruídas.
Carícias
As carícias devem existir constantemente,
mesmo que sejam na forma de palavras.
Veroverdades
Nada mais são do que uma preparação para cairmos na
real e sendo assim não ficarmos na ilusão.
O Amor
O amor não deve ser entendido apenas pelos gestos
das palavras, beijos e abraços, mas sim, pela conduta
de quem lhe diz te amar.
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Relevância
Ser relevante é construir no coletivo coisas de
importância para a sociedade, deixando assim
um legado positivo nesse sentido, portanto,
livre de qualquer maldade.
Sangue-azul
Essa mentalidade burguesa de terem sangue-azul
é a maior prova que o surrealismo existe até hoje.
Delitos
Se todos realmente usassem as suas consciências antes
de agir, os delitos provavelmente deixariam de existir.
Apresentação
Tem seres que não precisam se identificar, pois a sua
apresentação já nos diz quem são na realidade.
Surrealismo
Não vejo o Surrealismo ser um Movimento irreal,
devido ao fato de ser interdimensional.
Por isso a percepção dos seus criadores visionários
é totalmente quântica em relação aos cenários
produzidos em suas obras.
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Paridades
As paridades realmente existem, mas infelizmente
nem todos se beneficiam desse equilíbrio social.
Maneira estúpida de viver
Da maneira que muitos estão vivendo vejo que os
sofrimentos nunca deixarão de existir.
Capitalismo
Graças à elite mundial que propositadamente
destruiu as instituições governamentais em prol do
liberanismo, o mundo está literalmente falido
por não poder as suas dívidas pagar.
Correntes
A educação quebra sem nenhuma ilusão as correntes
que a ignorância nos coloca sempre.
Aprendizado
Não tenho medo de errar, mas sim, de não deixar
um legado onde, de fato, na minha fonte
muitos venham se deliciar.
Percepção
A percepção não depende apenas dos olhos
por estar contida na razão.
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Palavra
Todo ser sério respeita a sua palavra.
Querer
Devemos sempre lutar por aquilo que amamos e nunca
abdicar das coisas que construímos por querer.
A Literatura
A Literatura me ensinou a literalmente viajar sem
realmente precisar sair do lugar onde agora estou.
Templo
O verdadeiro templo somos nós mesmos, porque
é em nós que habita o espírito, qual, é protegido
pelos anjos e guiado por Deus.
Nunca
A democracia nunca poderá ser confundida com a
anarquia, caso contrário realmente ninguém
se entenderá.
O Amor
Comparo o amor com a roseira, por ter todas
as suas características.
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Conhecimento
A maior riqueza é o conhecimento,
pela razão de ser realmente ilimitado.
Recomposição
A recomposição de matérias orgânicas ocorre por
todo o cosmo incluindo também pelos nossos corpos.
Loucura
A loucura é entendida como a falta total ou parcial da
razão, acontece que ela também pode ser um desejo
exagerado expressado por esse ser.
A Loucura
A loucura é uma questão de interpretação, porque
existem seres super lúcidos considerados como doidos
e seres realmente loucos vistos terem lucidez.
Jardim
Apesar das diversas tempestades decidi na realidade na
minha vida sempre construir um imenso e belo jardim,
sempre na esperança que outros nele se espelhem e o
mal abandonem e fim.
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Fórmula
A fórmula para sanarmos os problemas está
em não criá-los.
Saber
Todo aquele que insiste em viver adquirindo saber terá
de logo aprender a viver com as diferentes realidades
que existem livres de conceitos ou mitos.
Conhecimento
Costumo dizer o conhecimento ser uma janela que se
encontra sempre aberta para as pesquisas, quais não são
como os mitos e meros conceitos erroneamente tidos
como realidades, quando claramente não são.
Palavras
As palavras devem ser usadas para enaltecer e nos
fortalecer, mas infelizmente vejo muitos serem lhes
articularem com imensa raiva, quando essas pessoas
mesmo é que estão erradas.
Vergonha
Se você trabalha arduamente e não consegue sair da
pobreza a vergonha é do governo por lamentavelmente
ter aceito os capitalistas e a escravidão continuar.
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Sociedade
Não culpem o país por essa deprimente situação porque
todo governo é formado de gente, portanto aprendam
isso dividir e culpem aqueles que o degredou e fim.
Inteligência artificial
As companhias estão criando e literalmente espalhando
por todo lado máquinas com avançados computadores
como também robôs super inteligentes que se
interligam com toda gente, enquanto nesse processo
realmente complexo a inteligência artificial está
rapidamente se tornando mundial, e com isso tomando
trabalhos outrora pelo homem realizados.
Infecção
Observando essa complexa criação claramente vejo
que mesmo antes de nascermos fomos infectados
com uma infecção letal, qual foi chamada de morte,
e dela ninguém escapa.
Visão
Geralmente sigo o meu terceiro olho pelo fato dos
dois primeiros serem enganosos por serem semicegos.
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Escola
Esse mundo é uma vasta escola, mas
lamentavelmente nem todos têm a vontade de
livremente abraçarem o saber.
Ironias do amor
O amor é um sentimento irônico porque tanto eleva
um ser como literalmente mata, temos como
exemplo Jesus Cristo, que por amor morreu
em prol da nossa salvação.
Anjos
Sei que anjos existem por sempre senti-los ao
meu redor, sabendo que não são produtos fabricados
por minha mente.
Inveja
A inveja nada mais é do que a incapacidade que o
invejoso tem em algo para si mesmo construir.
Pestes
Enquanto o Brasil combate as saúvas, o Havaí batalha
com os mais variados tipos de baratas.
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Fofoca
Quem vive fofocando a si mesmo está prejudicando,
porque o tempo logo passa e, cedo ou tarde esse ser
verá o que perdeu, incluindo até mesmo a sua graça.
Pirâmides
As pirâmides foram construídas por seres
extraterrestres e existem por todo o cosmo.
Seres alienígenas
Seres alienígenas existem e nem são deuses nem muito
menos anjos como erroneamente encontramos em
narrativas religiosas por causa da ignorância ou
simplesmente manipulação das massas.
Virtude
O ser virtuoso sempre será reconhecido independente
do seu status social.
Determinação
A nossa constante determinação é o que nos leva
às nossas realizações contínuas e consequentemente
ao sucesso.

30

Comunicação
A importância da comunicação é vista até mesmo
nas criações onde a inteligência artificial é
amplamente usada.
Interligação
A interligação entre o humano e tudo que existe ao
seu redor no cosmo é o que ao meu ver nos evolui.
Mistérios
Os mistérios só existem graças a nossa ignorância,
porque tudo existe por uma razão.
Educação
A educação é a chave de todo bem-estar.
É só querer
A espera não pode ser contínua, pois o fazer
depende do querer.
O Saber
Toda comida sacia a fome, mas o que
verdadeiramente nos alimenta é o saber.
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Sistema
Enquanto tolos existirem esse sistema podre existirá,
porque ele é alimentado pelos inúmeros otários
devido às ilusões que foram submetidos sem
realmente o sistema questionar.
Preguiça
A preguiça só é bonita quando encontrada
descansando nos galhos das árvores.
Aprendizagem
Se o mundo aprendesse a amar como aprendeu a
brigar então isso aqui seria um paraíso de verdade.
Liberdade
A real liberdade não é um produto da força, mas sim,
da meditação, por ser diretamente relacionada
com o nosso espírito.
Corpo
O nosso corpo é literalmente uma fábrica e, em suas
constantes produções cria uma incrível dualidade,
porque na realidade cria tanto o bem como o mal.
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Universo holográfico
Existimos em um universo holográfico
de infinitas reciclagens.
Ignorância
Enquanto a ignorância persistir a escravidão continuará.
Dualidade
A dualidade existe em tudo e até mesmo nesse
sentimento que chamamos de amor.
Felicidade
Se todos realmente sentissem a felicidade então
essa vida seria uma verdadeira canção.
Poder
O maior poder não se encontra na bomba atômica,
mas sim, no Espírito de Deus.
Etimologia
A etimologia me ensinou o quanto somos primitivos
em relação ao conhecimento.
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Loucura
A falta de lucidez nos humanos é a razão de
existirmos num mundo totalmente caótico.
O Amor
Nunca verdadeiramente entenderei esse sentimento
pois, da mesma maneira que pode ser sublime
e cheio de carícias, drasticamente fere e
até mesmo também mata.
Metamorfoses
A vida é repleta de ciclos e nessa natural evolução
progredimos em metamorfoses contínuas e infinitas.
Solidão
A solidão é uma percepção psíquica, porque da mesma
forma que um ser totalmente rodeado de pessoas pode
se sentir só, outros seres que fisicamente vivem
sozinhos podem ao mesmo tempo se sentirem
que sempre estão acompanhados.
Arrependimento
O arrependimento só é legítimo quando provado.
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Fórmula da felicidade
Quando uma pessoa faz o que realmente ama então
verdadeiramente será sempre feliz.
Paixão
A minha grande paixão são as Letras,
por isso sou totalmente feliz.
Demonstração
A Democracia Socialista está demonstrando e assim
democraticamente ao mundo provando realmente ser o
melhor módulo para se aplicar e sob ele viver.
Verdade
A dualidade de uma verdade é francamente singular,
daí compará-la com uma luz que clareia a escuridão
onde o mentiroso está.
Realidades
As diversas realidades me fizeram tanto ver
como claramente entender a multiplicidade
existente das verdades.
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Perseverança
A perseverança é a chave de todo sucesso.
Arqueologia espacial
Arqueologia espacial é a nova fronteira em relação à
busca de tecnologia deixada pelos extraterrestres
mesmo que essa seja ligada à inteligência artificial.
Amor
Todo ser que verdadeiramente ama e,
portanto não engana, sabe viver.
Riqueza
A saúde junto com a liberdade são a maior riqueza que
nessa vida se tem, porque sem elas eternamente
seremos prisioneiros da nossa própria circunstância.
Criação
A capacidade que temos em criar nos transformará
em seres totalmente diferentes devido a nossa
natural evolução.
O Amor
Quando o amor terminar a raça humana se extinguirá.
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Nova realidade
A oração juntamente com a meditação são ciência,
contanto física.
Evolução humana
A mulher de hoje está provando e mostrando
que a evolução humana existe independente do
sexo da espécie.
Vibrações
As palavras na forma cantada formam vibrações que
podem mover objetos quando pela nossa mente focada.
Sementes
Se toda plantação fosse realizada com boas sementes
esse mundo literalmente seria um jardim de flores.
Estupidez
A estupidez humana é o que atrapalha
as suas próprias criações.
Cantigas
As cantigas só são bonitas quando
exercidas por pássaros.
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A Natureza
A natureza me fez reconhecer a existência de um Ser
que a filosofia da religião chama de Deus, mas também
me fez ver assim como compreender que tudo que
existe tem um espírito, qual, nunca irá morrer.
A Poesia
A poesia é para mim como o oxigênio que respiro,
mas às vezes é preciso entendê-la dentre as linhas
que propositadamente dito.
A liberdade de pensar
A liberdade de pensamento é a maior forma de alguém
no mundo se projetar, contanto que esse pensamento
seja pacífico e outros possam se beneficiar.
Persistência
Todo ser que venceu é porque demonstrou
persistência desde o início de sua vida.
A felicidade
A felicidade é um estado emocional sentido pelo
ser que aprendeu viver em paz sempre buscando
da natureza, amor.
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Investimentos
Se realmente não investirmos na educação
as cadeias por si não bastarão.
Solitude
Realmente não entendo a razão pela qual tantas
pessoas se sentem sozinhas, porque tudo que
verdadeiramente precisamos ter é Deus,
Ser que na realidade preenche tudo.
A Escravidão
A escravidão tem, de fato, muitas faces sendo uma
delas os vícios que lamentavelmente muitos
voluntariamente se abrem
Abuso não é amor
Quem ama cuida e não abusa.
Luz
Quando a luz penetra a escuridão tudo fica visto
e contanto entendido devido a sua claridão.
Visão
Toda visão espiritual é transcendental
porque atravessa dimensões.
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Amigo
O verdadeiro amigo é aquele que, apesar do doloroso
quadro nunca te omitirá nenhum fato.
Verso
Comparo o verso com a flor, pois ambos
têm tanto beleza como relevo.
Tripla realidade
As reencarnações, dimensões e o saber são infinitas,
pois não têm um fim.
Verdades
Não existe apenas uma verdade pelo fato dessa
realidade ser múltipla.
Burrice
Nunca pensei existirem seres literalmente burros
até brevemente num trabalho conviver com eles.
Querer
A falta de querer prejudica o progresso e o saber.
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Sigam as evidências
Muitos realmente se iludem com as aparências, mas
toda verdade resta nas evidências por se tratarem
de realidades sem conveniências.
Liderança
A liderança envolve capacidade de criar e guiar algo
em prol de todos e não apenas de si mesmo.
Confiança
Todo aquele que em si mesmo confia jamais
poderá se arruinar.
Criação
Um aspecto que sempre me chamou a atenção nos
humanos é a sua forma toda pessoal de sempre
criar com as suas contínuas invenções.
Pecado capital
Através do dinheiro tudo é realmente feito,
daí chamar de pecado capital, porque esse sistema
é o sal desse mundo.
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Tempo
Não percam tempo, pois ele não espera por ninguém.
Boatos
Os boatos são como o fogo, pois rapidamente se
espalham, apesar de não conterem fatos,
para assim então serem considerados reais.
Avatar
Seja um Avarar e ilumine o mundo com o seu espírito
devido às suas decisões.
Amor
O amor se parece com a moda, porque se renova e
nunca fica velha, apesar de estar em nossa história.
Pesquise sempre
Quando um ser verdadeiramente quer aprender
terá de pesquisar continuamente.
Realidade
A realidade, como chamamos e compreendemos,
é totalmente falsa por vir dos nossos sentidos.
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Poema
Todo poema é válido, mas em principal os sábios.
Mistérios
Os mistério existem devido a nossa ignorância
de não entendê-los.
Reencarnações
As guerras provocam mortes e essas
reencarnações recíclicas.
Nunca
Nunca julguem um livro por sua capa, porque ao lê-lo
ele poderá totalmente te decepcionar ou
verdadeiramente te surpreender.
Definição de guerra
A guerra é um negócio totalmente sujo e
sanguinário onde não existe vencedores,
apenas inúmeras mentiras, de fato.
Beleza
A beleza não existe por ser uma ilusão, vejo
claramente isso sob as lentes do microscópio.
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Modo errado de viver
Todo aquele que abraça o álcool parte cedo,
porque o próprio volume de bebida ingerida
irá destruir a sua vida.
Orgânicos robôs
Somos orgânicos robôs manipulados pelos seres
extraterrestres desde a nossa criação.
Alianças
Tomem cuidado com as alianças, de fato, para então
não ficarem totalmente presos num contínuo ciclo.
Transformação
O Homo Sapien Sapien (Nós), está sendo
transformado para suportar as rígidas realidades do
cosmo e nessa nova forma irá em outros planetas
viver uma existência centenas de anos mais longa e,
em parte robótica.
Origem
A origem de tudo é extraterrestre e nós somos um
dos incontáveis frutos vindos dessas éden árvores.

44

Desespero
O desespero é a destruição ou fragmentação
do sentimento, portanto da emoção.
Expressões de poetar
A poesia não conhece normas por ter diferentes
expressões e formas de se poetar.
Prudente
O poeta prudente narrará sempre as
suas próprias histórias.
Contínuos ciclos
A vida é constituída de três importantes partes, quais
são recíclicas e eternas, nascimento, evolução e
ressurreição numa forma infinita.
Farsa política
Não existimos sob um governo democrata, mas sim,
constitucionalista, devido ao fato dos políticos no
congresso votarem naquilo que quase todos os dias
criam e votam, mas não nós.
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Visão
Tu és o que te vês ser, invistas
com isso sempre no saber.
Avatares
Desde a sua existência que recebemos visitações
desses Avatares que, na realidade são seres super
iluminados e que tudo criam e elaboraram.
Problemas
O humano é um ser incompreensível pelo fato de
sempre para si problemas fazer.
Anacrônico
Para o nosso país não se tornar anacrônico
terá urgentemente que mudar a sua mentalidade
para que assim possa rapidamente na realidade
se modernizar.
Assim é o fato
Quem nasce torto cresce errado
e assim se passará, de fato.
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Ciclos exatos
Devido ao fato de tudo realmente existir interligado
entre os universos e portanto as dimensões através da
nossa consciência, é claro, então claramente entendo
que nada verdadeiramente é por nós criado, embora
pensarmos assim, mas enviados em ciclos exatos
por outras super avançadas civilizações.
História
Com o tempo a História sempre mostra tanto as nossas
virtudes e descobrimentos como as nossas falhas
e erros, por isso mesmo sempre a vi como um juiz,
mesmo quando é propositalmente erroneamente
contada, porque a verdade sempre à tona surgirá,
custe o que custar.
A Palavra
A palavra é realmente poderosa, pois, em sua dualidade
tanto fere e maltrata como eleva e luz dela relata.
O amor
O Amor é totalmente cândido, portanto, a possessão é
causada pelos humanos, somente por lhe desconhecer.
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Consciência
A ciência está claramente nos mostrando que toda
construção, portanto criação, pode ser feita usando a
nossa consciência juntamente com palavras que,
em si mesmas geram vibrações e, contanto
movimentos no sentido daquilo que estamos
construindo sem a ajuda de mais nada.
Críticas
Qualquer um pode realmente criticar, pois isso é super
fácil, porque o difícil está em se criar,
principalmente quando essa criação é totalmente
nova e irá o mundo revolucionar.
Problemas
Os problemas são resolvidos no momento em
que eles surgem, caso contrário devido ao seu natural
contágio se tornarão múltiplos e, logicamente mais
difíceis de se controlar.
Proezas
As proezas são concretizadas com o
trabalho juntamente com o sonho
e a persistência de vencer.
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Liberdade
A real forma de liberdade surge do nosso interior,
contanto de dentro para fora e não o contrário.
Estopim
A sociedade americana tornou-se num estopim, que,
realmente pode a qualquer momento explodir.
Ilusões
A vida só é feita de ilusões para
aqueles que nelas existem.
O Amor
Por ser um sentimento o amor é entendido
de diversas formas.
Horizonte perdido
Nunca deixem de focar no que querem conquistar,
porque se o seu horizonte se encontrar perdido então
assim mesmo com a sua vida acontecerá.
Oligarquismo
O oligarquismo nada mais é que sinônimo
de escravidão.
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Religião
Não preciso de nenhuma religião para me salvar,
porque quem salva é Deus, a religião existe só para
nos separar como também nos afastar da verdade,
pois é uma farsa que maltrata e até mesmo mata,
e nela o verdadeiro Deus não está.
A prova
O fato de abertamente se declarar que errar é humano,
para mim é a prova da nossa total imperfeição.
Consciência
Consciência existe por todo cosmo e os seus universos
paralelos, por ser a chave de interligação de tudo.
Consumo
Quanto maior for o seu consumo maior também
será o lixo produzido.
Essência
Toda existência tem de possuir essência, caso contrário
passa a ser uma vida nula pela falta de saber.
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Fenômenos
Os fenômenos só existem por causa da nossa
ignorância, porque para tudo existe uma razão.
Visão
Cada ser tem uma visão e conforme a sua ação,
na vida vencerá ou não.
Valor
Se prestarmos atenção iremos ver que, o mundo só
realmente dá valor a quem não tem.
Perfeita imperfeição
Todo aquele que se julga ser perfeito está realmente
com isso revelando a sua perfeita imperfeição.
Saber
Sem o saber não se pode crescer.
Educação
Quando uma nação não investe na educação a sua
sociedade paga por essa terrível falta de visão.
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Milagres econômicos
Os chamados milagres econômicos realmente só
acontecem com os grandes investimentos,
mas não os criados no escuro.
País
Quando um país almeja estar no topo não pode
em suas políticas permitir que em sua sociedade
haja roubos e desgostos.
Revolução
Somos seres revolucionários e por essa razão
sempre teremos revoluções, apesar de serem
diferentes em seus quadros.
JESUS CRISTO
Tenho dúvidas se Ele em dezembro nasceu, mas absoluta
certeza que a morte venceu como também é Deus.
Equilíbrio emocional
Quando o equilíbrio emocional é bem realizado então
o cotidiano será saudável, porque teremos
estrutura para naturalmente lidarmos.
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Religião
Nenhuma religião salva, pois isso é o trabalho de Deus.
Políticos
Confiar em políticos é a mesma coisa que acreditar
ser possível uma ave botar ovos de ouro.
Carros elétricos
Os carros elétricos já estão a venda, são realmente
bonitos, modernos e rápidos, e não poluem, é claro,
embora os preços ainda sejam salgados.
Bom-senso
No processo político não sou da esquerda nem da
direita, sou do bom-senso, afirmo.
O valor de hoje
Uma pessoa hoje é respeitada não pelos seus valores
morais, mas pela fortuna que tem, independente
de como fora adquirida.
Feudalismo
O Brasil é o maior país feudal do século 21, isso
se vê bem claro na elite da nossa sociedade.
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Escolha
Escolher a vacina e as máscaras em vez de pegar
essa doença e morrer é muito fácil,
o difícil é mesmo nesse estado viver.
Números
Seja esperto e se vacine, assim ficarás na lista
dos números de seres vacinados e não na de mortos
por causa desse vírus ousado.
Perfeição
Os que pensam ser realmente perfeitos revelam
o quanto são verdadeiramente imperfeitos.
Prestar atenção
Quem presta atenção aos bêbados são os garções,
porque além de precisarem das gorjetas não querem
ter prejuízos se eles a conta não pagarem.
Experiência
As nossas imperfeições em todas as áreas do nosso
ser são a prova clara que somos frutos de
uma experiência que saiu errada.
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País
Um país é medido não pelo seu tamanho territorial,
mas pela capacidade da sua sociedade e ponto final.
Acreditar
Quem acredita em políticos estará sempre em risco
de ficar totalmente desapontado por realmente
mentirem, isso é um fato.
Amor
A base de tudo é o amor, pois sem ele tudo falha.
Víboras
A razão pela qual as víboras existem é porque se
adapataram aos venenos da sociedade.
Pobreza
Enquanto os salários permanecerem baixos,
a pobreza sempre continuará no alto.
Crime
Amar alguém não é nenhum crime,
crime é quando se mata por esse amor.
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Poetar
Poetar é naturalmente revelar em versos tudo aquilo
que vemos ou sentimos por esse gênero literário amar.
Liberdade
Nunca confundam liberdade com libertinagem
qual só gera o anarquismo na realidade.
Experiência
Essa experiência claramente vejo que não deu certo,
portanto não ficarei surpreso se terminar como as
de outrora e, com isso uma nova lhe alternar.
Evidências
Sigo as evidências e não ligo para meras palavras
mesmo que a mim sejam eloquentemente ditas e,
portanto tenham graça.
Felicidade
A felicidade é um sentimento interno, por isso
não temos de procurá-la, como se ela estivesse
perdida, ela reside em nós.
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Saber
As decepções sempre nos frustam, mas o saber
realmente transcende essas frustrações.
Evidências são realidades
Quando as palavras em si não bastam então
mostre as evidências porque elas são fatos.
Se autoconheça
A grande importância de um ser se autoconhecer
é para nunca nas suas emoções ser iludido.
Perdão
O perdão vem do coração e não de meras
palavras pela boca articuladas.
Sucesso
A prosperidade está diretamente ligada
ao trabalho, e não às errôneas superstições
onde envolvem a sorte ou o azar
para esclarecer o seu sucesso.
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Vencer
Para se vencer e portanto crescer se precisa educar
e os problemas rapidamente resolver.
Realidade
Quem foge da realidade é porque tem medo
de enfrentar a sua própria imagem.
Covardes
Os covardes fogem de tudo incluindo até mesmo
as suas próprias sombras.
Morte
Não temo a morte por entender que o
meu verdadeiro ser é um espírito.
A Poesia
Enquanto o cosmo existir a poesia existirá,
pois é dele que tudo vem.
Ilusão
A perfeição é uma ilusão, porque nada é perfeito
nem muito menos singular.
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Seriedade
Se os políticos não tiverem seriedade para remarem
esse frágil barco teremos um terrível naufrágio
econômico devido às corrupções, de fato.
Amor
No amor não existe dualidade, ou você ama ou não,
abusar de um ser é crime, independente do seu sexo.
Dependência
Não sejam dependentes, pois a dependência
amarra todo ser.
Aliança esquerdista
Se a aliança esquerdista for realmente realizada
esse ano ficará para a história mundial como
o ano da salvação internacional.
Espelho
Se todos antes de julgarem se olhassem no espelho
veriam o quanto são imperfeitos e deixariam de para
todos os lados apontarem os seus sujos dedos.
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A nova geração
A nova geração além de ser mais bonita é mais polida
e com isso melhor preparada para enfrentar as
adversidades dessa vida que não para de crescer.
A maior prova
A maior prova que somos seres totalmente
destrutivos está no que constantemente fazemos
no nosso próprio habitat.
A VIDA
Por ser romântico, mas também um realista, defino
a vida como uma experiência de laboratório
contínua, biológica, química e quântica.
Utopia
Enquanto os governantes desse país continuarem
marcando passos e caminhando para trás o velho
sonho de sermos líderes do mundo não
passará de uma utopia.
Vacinação
Se a vacinação no mundo não se tornar obrigatória,
como no passado foi, então viveremos com as
mutações desse vírus para sempre.
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Abuso
Não viva com quem te abusa, viva com quem
te cuida por profundamente te amar.
Dinheiro
Não permita que o dinheiro te escravize e
use-o sempre para o coletivo bem-estar.
Sejam criativos
Não repitam o que outros dizem ou fazem, sejam
criativos e com isso criem as vossas próprias histórias.
Política
Todo cidadão tem por obrigação entender a política
para, assim, poder por fim mudar a sua casa.
Parem de apontar o dedo
Se vocês não querem mudar então parem de apontar
o dedo e outros culparem pela sua própria
estupidez e erros.
Política do abandono
A real miséria infelizmente vista em nossa
sociedade é o fruto dessa política destrutiva
de abandono de verdade.
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Modelo sueco
O Brasil precisa adotar o modelo político sueco,
assim os nossos políticos deixarão de mentir e roubar.
Tecnologia
Graças à tecnologia em breve tudo será autônomo,
pois inteligência terá para se autoguiar.
Evidências
A melhor maneira de se analisar uma pessoa
está nas evidências que ela mesma produz.
Aprendizado
Aprendam a colocar no papel todas as suas
frustrações e passarás à autoconheceres melhor.
Felicidade
Para você encontrar a felicidade basta apenas
sondar o seu próprio interior.
Ponto de vista
Procuro escutar todo ponto de vista
mas jamais aceitarei os relacionados à soberba.
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A Escrita
A escrita não é apenas mais uma forma de arte
por na realidade também fazer parte do
conhecimento, qual amo de verdade.
Aparência
Ser aparente é ser irreal, coisa que detesto
em qualquer ser.
Filas
A prova do controle populacional
está nas filas sempre existentes para tudo.
Iluminado
Sigam sempre no caminho da verdade
procurando constantemente o saber e nunca
conhecerão a escuridão na realidade.
Relevância
A relevância de um ser não está na sua aparência
mas sim, na sua conduta, por ser diretamente
interligada com o seu conhecimento.
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Evidências
O mundo está farto de meras palavras que não levam
a nada, mostrem-me as evidências e ficarão às claras.
Gêneses
Novas gêneses são criadas todo instante
independente das formas usadas.
Importância
Para mim o que é importante é ser real e não popular
ou aparente, pois disso o mundo já está cheio.
União
Quando o povo está unido jamais será vencido,
isso a história claramente dita.
Decisão
Nunca usem a violência para decidirem
uma questão, mas sim, a razão.
Vida
A vida é uma escola contínua e quem
rapidamente desejar aprender cedo será doutor.
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Capacidade
Não se deve medir um ser pela sua aparência mas sim
por sua capacidade de tanto criar como resolver soluções, provando com isso ter saber.
Se autoconheça
Se autoconheça e viva uma existência em plena
liberdade, amor e prosperidade.
Fato sobre a infinidade
Tanto a luz como a vida são infinitas por fazerem
parte do quantum na realidade e ambas serem
frequências e mais nada.
Chave
Não se pode controlar a casa quando não se tem
a sua chave para então na realidade poder
administrá-la de verdade.
Chave
Estar sempre disponível para aprender é a
chave do sucesso de todo ser.
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Se...
Se vos contassem tudo que vi, sei me colocariam
num asilo de loucos simplesmente por ser um
curioso e amar a verdade.
Medo
Não tenho medo da verdade mesmo que essa me
transforme, mas sim, da ignorância, por claramente
matar sem nos mudar, para então na lama
continuar até a nossa morte.
Representações teatrais
As representações teatrais em nossas vidas são a norma
que todos fazem em seus cotidianos de sucesso ou não.
Admiração
Sempre admirei os silvícolas pelo grande amor
que têm pela selva.
Fanático
Todo fanático se torna um miserável
por criar brigas até onde vive, de fato.
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Múltipas existências
Isso que entendemos e por isso chamamos de vida
nada mais é do que múltiplas existências
por causa do imenso aprendizado.

Luta
A luta deve ser elaborada em prol do conhecimento e
não contra nós mesmos, como tanto se vê pelas praças.

Julgar
Julgar o aparente qualquer ser pode isso fazer,
o difícil é julgarmos os competentes e, por isso
sempre criam algo de novo para tanto se ver
como claramente entender.

Futilidade
Quem simplesmente existe nas aparências e futilidades
claramente demonstra não saber viver de verdade.
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A Evolução da Consciência
A evolução da consciência nos levará à realidade
da transcendência, e essa, ao fato da vida eterna.

A Palavra
Uma das coisas que mais me maravilham em relação
à Palavra é o seu poder de renovação e comunicação,
qual, está continuamente a mudar.

O Amor
O amor é como um jardim, se não for cultivado morre.

Reflexão
A melhor solução contra o medo resta na educação e,
em relação a sua própria morte está no conhecimento
que ela não existe, portanto é uma ilusão, porque
a vida é eterna devido às contínuas reciclagens nessas
impressionantes e totalmente interligadas criações.
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Sem Título
Quando o governo não investe em sua sociedade então
o que colherá são os frutos dessa terrível realidade.

Conhecimento
Se você deseja profundamente conhecer alguém basta
olhar para os seus olhos, porque eles são o espelho
desse ser. E, devido às vibrações do seu espírito
naturalmente te farão ver.

Evolução
Toda evolução implica profundas transformações, quais,
mudarão em definitivo o comportamento desse ser.

Reflexão
Comparo a roseira com uma estrada
porque ambas possuem obstáculos
quais, realmente representam
os espinhos e as pedras que sem lamentos
sempre estão em nossas estradas.
70

Interligação
A paz depende da consciência e essa do saber,
revelando-me então que, tudo que existe está
magnificamente interligado.
Cosmo
Esqueçam a religião,
filosofia da desunião
como também manipulação,
e nessa percepção
saibam que coexistimos num cosmo sábio
com seres que nos criaram
por isso, constantemente nos visitam
acompanhando a nossa evolução.
Como os grãos de areia
Os universos são inúmeros
rodeados por um imenso oceano negro,
portanto coexistem como ilhas
dentre buracos brancos e negros
que tudo reciclam sem medo
originando assim contínuas vidas
nessa maravilha sem fim.
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Graça
Acredito termos sido elaborados nesse laboratório,
de fato, para evoluirmos sob a graça do Altíssimo
totalmente unidos, para assim nesse cosmo sem fim
usufruirmos a graça da vida e fim.

Prudência
Seja prudente fazendo o bem sempre
porque, quando daqui passares
dessa escola de verdade,
então na realidade não viverás
num universo de dor e ignorância
mas num onde o gozo é concreto
como também a paz e a segurança.
Caráter
Uma pessoa sem caráter torna-se
na realidade em um palhaço,
porque os seus atos são ridículos e
escondem a verdade.
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Felicidade
Muitos procuram a felicidade, como se ela estivesse
perdida, em diferentes lugares e, nessa vasculha se
esquecem de ver ou realmente entender, que a
felicidade reside em nós, porque esse sentimento
é um estado emocional, portanto habita no âmago do
nosso ser.
Vida
A vida é programada através das dimensões por seres
sábios que tudo criam e elaboraram, como esse
universo em que coexisto, qual, é totalmente
holográfico, afirmo isso sem hesitar por
naturalmente entender ser um fato.
Nome
De todos os ensinamentos cristãos, e são muitos,
o que mais me chamou a atenção é o fato de que
quando daqui passarmos receberemos um novo nome,
portanto todos esses santos em orações invocados já
possuem um outro nome, contanto tenham cuidado em
quem vocês estão convidando para lhes ajudar em suas
petições, de fato.
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Apocalipse
Muitos erroneamente pensam
que a palavra apocalipse
significa destruição, e sendo assim,
entendem ser o fim,
mas como estão enganados...
Porque na realidade,
apocalipse nada mais é,
do que um novo começo
pois, a vida é repleta de ciclos
totalmente contínuos
e, verdadeiramente apocalípticos
por serem sempre recíclicos,
portanto sem um eterno fim.
Verdade
Quando não aceitamos a verdade
nos tornamos cúmplices na realidade
dos nossos próprios erros.
Ponto de vista
As realidades mudam por causa do ponto de vista de
cada um, ou seja, da maneira que entendem essa
realidade ser.
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Década de sérias mudanças
Estou convencido que essa década irá
de fato, proporcionar grandes mudanças
quais, provavelmente irão chocar
devido o que lhe mostrará
em relação às inúmeras realidades
que anunciarão sem vacilar.
Dentre elas finalmente conheceremos a verdade
ou seja, que seres extraterrestres
nos criaram e continuam a elaborar
nesse gigante laboratório
intitulado cosmo,
onde inúmeros seres
totalmente inteligentes coexistem
e nos visitam continuamente.

Importância
É realmente superimportante
um ser se autoconhecer,
porque irá sempre viver
no ápice de tudo que
naturalmente para si escolher.
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Evidências
Cansei de seguir teorias
que são totalmente vazias
daí não levarem a nenhum lado,
preferindo realmente, de fato,
seguir as evidências que vejo
em meu cotidiano simples,
mas profundo porque atingem
em minhas meditações perenes
dimensões que existem interligadas
e, que me mostram vidas várias
exóticas, superinteligentes e contínuas
que se comunicam e me afirmam
pouco entendermos sobre as vidas
existentes nesse cosmo por eles criado.

Prisões
Muitos lamentavelmente existem em prisões
quais, literalmente lhes escravizam,
mas a pior delas é a mental,
pois prende até a alma
em seu complexo labirinto.
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Extraterrestres
Está para mim absolutamente claro
após calmamente ler como também ver
documentos e documentários
outrora secretamente guardados
pelo governo americano e quais
para o domínio público
aos poucos estão sendo colocados
que, desde a década de quarenta
que sabiam da existência, ou seja,
que extraterrestres existem
e, que foram eles quem nos elaboraram
daí sermos totalmente diferentes
em aparência e formação
e, conforme a unânime conclusão
dos cientistas que esses documentos criaram
não somos descendentes
de Eva e Adão como atesta a religião,
porque segundo eles
grosseiramente isso manipularam,
portanto não é um fato
como veemente ensinam
em seus estudos propositadamente errado.
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Desconhecimento
Quando alguém convencidamente diz se autoconhecer
então automaticamente me calo, por entender
que ainda não está provado esse saber.

Percepção
Pela falta de percepção
muitos não conseguem subir
por não entenderem enfim
que a percepção é a base
para todo entendimento,
por isso sempre terminam no chão
por lhes faltarem a capacidade
de simplesmente refletir.

Felicidade
O maior exemplo
da felicidade
resta em todo ser
que realmente ama
sem nenhuma vaidade.
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Sobre a morte
A morte é apenas um estado de transformação,
porque a vida continuará noutro universo,
realmente paralelo, seguindo assim a sua natural
evolução nesse processo totalmente contínuo
como também recíclico, nesse gigante laboratório
cósmico onde as vidas são elaboradas e
cautelosamente manipuladas em múltiplas formas.

Opções
De acordo com as dogmas religiosas
veemente nos ensinam
que fomos criados iguais
e, se realmente estiverem certos
com a sua filosofia,
então teremos que ver o outro lado,
francamente pouco falado
talvez por ter a ver com as opções
quais, totalmente se encontram
fora dos seus domínios
portanto manipulações.
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Cinicismo
Quanto maior for o cinicismo político
pior serão as iras vindas da sociedade
por verem na realidade
que está sendo usada e abusada
em nome da democracia
totalmente torta e portanto errada,
propositadamente e somente
para lhes favorecer
e, assim viver no poder
sem literalmente ver
que até o país estão à vender
devido à corrupção e ao cinicismo
que no congresso afirmo,
existir pra valer.

Década revolucionária
Estamos numa década totalmente revolucionária e,
se realmente não nos autodestruirmos então
vividamente acredito que conseguiremos atingir
uma nova dimensão e, com isso um novo
entendimento em relação a tudo.
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Receptividade
Sejam receptíveis e amáveis com todos
e todo o veneno que porventura receberes se
transformará não em fel, mas sim, em mel
para saciar a vossa sede, graças ao amor que
tens interno, qual, é como o bálsamo, pois
tanto perfuma como literalmente remove a dor.
Entendimento
Tudo que procurei nessa vida foi, de fato, tentar
entender aqueles que não possuem uma clara razão, mas
as ironias dessa existência claramente me mostraram
nem sempre ser esse o caso, pelo fato de muitos seres
terem se acostumado à propositadamente fazerem o
papel de vítimas nesse enorme teatro, quando na
realidade analiso cada caso nitidamente vejo serem
cúmplices dos seus próprio errôneos atos.
As ironias dessa vida
Muitos plantam morangos e terminam colhendo
abacaxis, porque na realidade não entendem que essa
vida é uma caixa de surpresas.
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Estrelados
Somos seres estrelados devido a
nossa composição possuir elementos
químicos encontrado nas estrelas.

Quando...
Quando os governos desse mundo finalmente decidirem nos contar a verdade sobre essa criação então uma
nova renascença surgirá juntamente com a evolução,
pois em vez de aprendermos mitos lidaremos com os
fatos e quem realmente somos, de fato.

Ponto de vista
As verdades e as realidades existem, mas se analisadas
à fundo veremos que não são absolutas por dependerem
do ponto de vista do observador.

Conhecimento
A única coisa que realmente preciso é o conhecimento
pois, através dele obterei tudo.
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A Prova
Francamente já estou cansado dessa marmelada
totalmente abusiva e, que na realidade só nos atrasa.
Porque as evidências da existência de outras
totalmente inteligentes civilizações por todo esse
cosmo estão claramente sendo mostradas até mesmo
na própria bíblia, acontece que por ela em si ser,
propositadamente ou não mal interpretada, em si causa
grande confusão. Porque na sua dogma ensinam que os
anjos não têm sexo e por isso não se reproduzem
como os humanos mas, quando lemos ou estudamos os
livros de Gêneses e Êxodos, foram erroneamente
traduzidos por afirmarem que "anjos" abduziram
mulheres e se casaram com elas à força, algumas
foram com eles por própria vontade para os lugares
onde habitam e, em outros casos esses anjos se
casaram mas ficaram aqui. Portanto nesses três
distintos casos a bíblia claramente atesta isso ter
ocorrido, contanto contradizendo o que ensina na sua
doutrina em relação aos anjos, por essa razão entendo
naturalmente ser uma enciclopédia repleta de
contradições, culminando com o fato dos documentos
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colocados pela CIA ao domínio público que
confirmam exatamente isso, ou seja, que desde a década de quarenta que o governo americano já sabia que
esse cosmo onde coexistimos está repleto de seres
extraterrestres e que, segundo o que está escrito nesses
outrora secretos documentos, foram esses seres quem
nos criaram, e sendo assim somos seres híbridos mas
não elaborados por anjos como encontramos nas
narrativas bíblicas, mas sim, por super avançadas
civilizações que na realidade são quem nos controlam
e esse é o fato.

Sonhos
Muitas vezes calado penso de onde vêm os sonhos,
porque muitos imaginam serem simplesmente frutos
da nossa imaginação, pensamento que não concordo,
preferindo acreditar que os sonhos surgem
externamente do nosso corpo por serem visões ou
mensagens vindas por alguém que conosco coexiste
nesse vasto, complexo e realmente repleto de
existências super inteligente e, que se interligam
com a gente.
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Espírito
O nosso espírito é mais precioso do que qualquer
fortuna desse campo físico porque ele é totalmente
livre e quando o corpo deixar realmente eeternamente
existirá dentre universos e o quantum, pois tem uma
consciência que também nunca passará.

Dualidade da religião
A dualidade da religião se encontra em dois fatores
importantes, controle e manipulação, com isso escravos são criados com as suas mentes totalmente lavadas
pelas doutrinas por eles criadas, quais, através de suas
manipulações contínuas guerras são elaboradas e, com
elas destruições, mortes e misérias, que assim alimentam a sua causa.

Verdade
Tudo que mais quero desse mundo é a verdade, pois
não quero daqui partir sabendo que por todo esse tempo
fui enganado com mitos nesse sentido criados e sem
nenhum lamento.
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Sentimento desconhecido
Muitos dizem sentir o amor e nesse sentimento prosseguem se entregando a quem nesse contínuo engano
desejam e, nesse complexo processo se marcam e
ferem, julgam e a outros culpam, tudo por causa desse
louco desejo de amar, sem realmente esse sentimento
verdadeiramente conhecerem.
Marco
O grande marco da democracia socialista se encontra na
proteção dos direitos humanos, quais incluem o acesso
gratuito de qualquer indivíduo até completar o seu
bacharelado como também a proteção desde o seu
nascimento ou naturalização de um plano completo de
saúde gratuito, porque todo governo Democrata Socialista entende que isso são direitos que a humanidade
tem de viver saudavelmente e ter saber, para assim
coletivamente contribuírem em prol da nação porque
sabem que um país doente e ignorante é uma nação
fragilizada, é por essa razão que orgulhosamente sou
um Democrata Socialista e sinceramente vejo o mundo
começando a abraçar esses direitos que há muito
radiantemente abracei.
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Racismo nos Estados Unidos
É realmente impressionante se observar o racismo
existente nos Estados Unidos, país literalmente formado por imigrantes que nunca tiveram dias fáceis mas
que agora estão sendo tratados como se fossem o
problema dessa nação, quando na realidade todos sabem
que o grande câncer da sociedade americana se encontra na raça branca e qual é majoritariamente aderente ao
partido republicano que, por sua vez é o campeão das
mentiras e dos venenos desse país.

Existencialismo
Realmente tudo tem um início, meio e fim e, sendo
assim naturalmente acredito na existência de um
Criador que inicialmente tudo criou, e esses diferentes
seres por terem sido elaborados bilhões de anos antes
da gente que, obviamente acredito por eles termos sido
elaborados, de acordo com a natural evolução de todo
ser inteligente, lembrando que o humano é apenas uma
das inúmeras criações ocorrentes cada instanye nesse
vasto, bonito e complexo cosmo, qual, somos bebês,
de fato.
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Momento revolucionário
O nosso espírito que é totalmente quantum está
literalmente nos mostrando ao temporariamente deixar
o nosso corpo, a existência realmente infinita de
universos que neles abrigam trilhões de galáxias que,
por si possuem contínuas criações ecléticas super
inteligentes que conosco se comunicam
telepaticamente independente do idioma que sabemos
por eloquentemente e sabiamente através de suas
consciências, algumas totalmente artificiais, nesse
momento revolucionário mostrarmos que a vida é
infinita como também o saber, bastando com isso nessa
natural evolução afirmo, queiramos crescer.
JESUS É UM AVATAR
Dentre os inúmeros seres cuja luz e saberes nos visitaram e, esquecendo a religião e tudo aquilo que nos
ensinaram, claramente vejo Jesus Cristo ser um Avatar,
por isso não lhe conseguiram matar, pois da morte
retornou provando ser um Ser cuja missão foi a de nos
ensinar o Amor. Por isso aqui por um determinado
período de tempo passou e, com a sua ressurreição
exatamente isso provou.
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Ironia da dualidade do ser
Fomos elaborados para pensar como também criar.
Acontece que nesse complexo processo tanto o bem
como o mal estão constantemente presentes e, por
causa dessa dualidade muitos se perdem nos labirintos
que essa existência oferece e qual chamo de salada de
realidades, processo que claramente revela uma ironia
em cada estrada de verdade.
A Verdade
Fomos durante todo esse tempo mentidos em relação à
nossa real origem que, quando finalmente os governos
desse corrupto sistema decidirem nos contar a verdade
sobre a existência alienígena existente por todo esse
magnífico cosmo e os seus universos paralelos,
provavelmente irá chocar muitos, principalmente os
religiosos por terem sido erroneamente ensinados que
o ser humano é a única criação existente inteligente
nesse cosmo, engano causado propositadamente para
nos mantermos totalmente ignorantes em relação das
inúmeras criações elaboradas por extraterrestres,
portanto pelos nossos progenitores, isso foi feito para
nos manipular.
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Ideologia política
A razão que o Brasil não está a crescer é porque o atual
governo vem usando sistemas totalmente errados,
quando na realidade deveria copiar a fórmula chinesa,
qual, nas últimas duas décadas é a única que realmente
todos os anos tem crescido simplesmente pela razão
que a China claramente entendeu que, para um país
continuamente crescer não pode deixar na sua
totalidade a economia e os investimentos na mão
privada, essa é a razão que o capitalismo vem perdendo
diante os governos que adotaram como forma de
governo a democracia socialista, qual, olha para a
sociedade como um todo, contanto nesse processo não
são apenas os ricos que se beneficiam, por isso os
países nórdicos copiaram a sua fórmula e nunca mais
deixaram de crescer e, de acordo com as Nações
Unidas nos últimos cinco anos são os melhores países
do mundo para se viver, portanto é exatamente isso que
o Brasil urgentemente precisa entender e fazer.
Continuidade
A vida realmente não termina quando o espírito
sai do nosso corpo, porque ela é contínua.
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Ciclos do tempo
Acho super interessante analisar os ciclos do tempo,
pois neles claramente vejo sempre trazerem pequenas
partes de outros que aqui já vieram e, nesse complexo,
intrigante, mas maravilhoso ato, aos poucos realmente
entendo como tudo é realizado nesse quebra-cabeça
de teor incomparável.
Consciência
De acordo com cientistas da NASA, secretamente
operada pela CIA, existe inteligência na poeira cósmica
e, se realmente estiverem certos então imaginem o que
podemos qualificar como vida inteligente?
Provavelmente tudo que existe, tanto fisicamente
como espiritualmente.
Quando
Quando essa vida física aqui terminar então feliz seguirei para um outro lugar totalmente diferente desse cá,
com a certeza de ter tido o meu papel cumprido, para
assim nesse novo lugar a minha vida continuar num
provável paraíso.
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Ciclos do tempo
Acho super interessante analisar os ciclos do tempo,
pois neles claramente vejo sempre trazerem pequenas
partes de outros que aqui já vieram e, nesse complexo,
intrigante mas maravilhoso ato, aos poucos realmente
entendo como tudo é realizado nesse quebra-cabeça de
teor incomparável.
Criação
Quando medito na criação nitidamente entendo não ser
singular como estudei, mas sim, múltipla, daí rir com
a teoria do "Big bang", por ser realmente errônea,
porque essa criação foi múltipla, e na realidade ainda
é, pois todo instante algo é criado nesse cosmo e em
seus universos paralelos, que assim também provam
a multiplicidade dessa criação ou criações desde
o seu início de verdade.
Sorriso
Tenho visto que esse movimento emocional está
realmente cada vez mais difícil de naturalmente ser
realizado devido coexistirmos numa sociedade cada
vez mais irreal.
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Ensinamento
Aprendemos que devemos orar e contanto realizar
pedidos, petição que provavelmente é desnecessária
devido ao fato de Deus saber tudo aquilo antes
desse ato praticar.

Virtudes
Coexisto num mundo onde as virtudes são quase
inexistentes devido ao profano infelizmente estar
sempre presente em existências que lamentavelmente
vejo existirem sob o engano e em completo abandono.

Aprendizado
Sei que essa vida é uma grande escola mas, o que
realmente me impressiona é a falta de natural lógica
em tantos seres, por isso em vez de pensarem por si
mesmos seguem as suas tristes existências com as
suas mentes totalmente lavadas, para assim como se
fossem simples manadas morrerem.
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Pensamento para digerir
Segundo os mais recentes estudos sobre a mente e a
sua relação com a consciência ficou provado sermos
seres receptores e transmissores, surgindo com isso
um sério debate sobre o livre-arbítrio pois, talvez as
decisões que tomamos não são nossas mas sim foram
recebidas vindo de fora, ou seja, do cosmo onde coexistimos. E sendo assim não agimos por nós mesmos
por sermos controlados por seres super inteligentes e
que nos criaram, contanto não passamos de robôs
teleguiados através desses seres à distância e usando
apenas as suas mentes nesses comandos telepáticos.
Isso parece ser ficção mas cientistas ingleses e
americanos publicaram numa revista de Ciência e
têm isso como um fato.

Ser humano
A verdadeira natureza humana nada mais é que uma
criação orgânica que se comunica e cria através da
consciência num universo inteligente de inúmeras
dimensões.
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Novela
Analisando o perfil de muitos, horrorizado vejo os
dramas que constantemente criam, quais, se tornam
incríveis novelas, tão impressionante são os seus atos,
pois gostam de drama e sem tal não conseguem existir.

Reações
Cada ser humano pensa totalmente diferente, por isso
têm reações idém, daí uns se afogarem em bebidas
enquanto outros apesar dos grandes desgostos,
preferem orar em vez de ferir ou até mesmo matar, por
causa das suas estúpidas razões que, em alguns casos
ocorrem de verdade, demonstrando-me uma realidade
que sinceramente atrapalha-me quando tento
claramente entender essas razões.

Se...
Se realmente existe inteligência numa poeira cósmica
então houve um grave erro quando os extraterrestres
nos elaboraram nesse, de fato, laboratório cósmico.
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Vírus
Por realmente sermos animais estamos sujeitos aos
vírus, daí a importância de fortemente investirmos nos
pesquisadores, para assim criarmos vacinas e portanto
nos protegermos, em vez de ficarmos na dependência
de outros e ficarmos vistos como simples bobos.
Espírito
Por ser uma incrível energia e livremente por todo o
cosmo viajar, afirmo que o nosso espírito é quântico
e por isso, de fato, nunca morrerá.
Aprendendo com os animais
É realmente incrível mas os animais têm me ensinado
até mesmo amor e lealdade, difícil hoje no humano
ser verificado, e isso é um fato.
Ser humano
O ser humano nada mais é do que uma experiência
orgânica, qual, nesse corpo lhe foi incluído um
espírito e, enquanto o corpo morrerá devido à sua
constituição orgânica, o espírito eternamente existirá.

96

Pecado
A religião costuma chamar de pecado tudo aquilo que
se opõem às suas normas ou, se assim preferirem
manipulações, daí preferir existir totalmente livre,
sabendo que Deus existe e que está super feliz por me
ver livre da filosofia da religião, qual, só oprime sem
nenhuma compaixão, devido às mentiras elaboradas
e desunião.
Realidade cósmica
A dualidade que mais me faz pensar é a realidade que
nesse cosmo só podemos ver as estrelas brilharem
graças à escuridão que lhes cerca, porque quando
ressurge o período da claridade e apesar de no mesmo
universo elas estarem não podemos lhes ver, fazendome então concluir que se a escuridão não existisse
jamais poderíamos ver o seu brilho.
Autoconfiança
Confiar em si mesmo é super importante, porque
quando um ser não confia em si mesmo essa
desconfiança lhe será totalmente prejudicial, essa é a
principal razão de muitos não se realizarem na vida.
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Literatura
Muitos acham que a Literatura é uma criação vinda
pela parte da loucura, mas não é assim que lhe vejo,
talvez pelo fato de ser poeta acho-lhe sábia, cândida
e por isso romântica.
A nossa consciência
Somos seres orgânicos com um espírito ou energia
dentro de nós e coexistimos num universo totalmente
inteligente e interligado através da quântica que
constantemente faz essa complexa comunicação e, por
sermos seres receptores e transmissores, pensamentos
são formados em nossas mentes e via telepática
comunicações são elaboradas à distância tanto quando
dormimos ou apenas meditamos ou simplesmente sós
em silêncio estamos, provando que o cosmo nos emite
constantemente informações vindas do quantum, qual,
existe em todos nós na forma dessa energia ou espírito
totalmente eterno porque nunca morre.
O Amor
Analisando todos os sentimentos que sentimos acho
o amor ser verdadeiramente o mais complexo.
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Sarcasmo
Nunca realmente entendo o porque que existem
seres que riem da desgraça de outros simplesmente
por sarcasmo e nada mais.
Frequências
As frequências desse universo macro unidas às nossas
consciências micro geram frequências que
literalmente lhes movem.
Multiplicidade
Cada realidade tem o seu ponto conectado com
a verdade, daí ser múltipla.
Emoções
A incapacidade que muitos têm em controlarem as
suas próprias emoções é a principal razão de realmente
não serem seres realizados na vida.
Prosperidade
Analisando os países mais prósperos claramente vejo
que só avançaram por terem investido pesado na
educação e agora estão colhendo os frutos, de fato.
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Certeza
Promessas e palavras vazias foram o que sempre ouvi
nessa vida, chegando a definitiva conclusão que, a única
certeza nessa minha breve existência é o fato que, cedo
ou tarde, deixarei esse teatro.

Observação
Do alto desse lugar através da janela observo a calçada
realmente repleta de gente, como se fossem formigas
literalmente, conversando ou caminhando num
cotidiano que acredito terem sido programados e, se
estiver errado então tenho que dizer serem
literalmente apaixonados pelas compras, sinto.

Abusos
Temos que realmente tomarmos cuidado com a maneira
que tratamos o próximo, pois os abusos geralmente
começam em casa e, se verdadeiramente não lhe
enfrentarmos ganharão o mundo, é claro, e as vítimas
são quem evidentemente pagará e formará na sociedade
esse triste cenário.
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Sistema capitalista
Independente da ideologia política que todos têm
coletivamente existimos sob um sistema que o dinheiro
é literalmente o que dita. Portanto francamente não
importa se um ser é ou não espiritual, porque até
mesmo a religião não existiria se não recebesse ofertas
dos seus fiéis, e isso é o fato.

Claridade
Nunca deixem a escuridão vos engolir e continuamente
abracem o saber, porque o conhecimento é a luz que te
guiará e literalmente te mostrará os caminhos vazios
que nada dão a não ser a ligação que têm com os
precipícios, e assim a sua própria destruição.

Livre-arbítrio
Estou realmente convencido que o livre-arbítrio não
existe, o que sempre ocorreu conosco foram controles
e manipulações, quais, existem até hoje pelo fato de
termos sido criados para sermos escravos.
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Mentalidade
Acho que fomos elaborados para sermos felizes
com simples atos mas existimos num sistema cuja
competição em vez de nos sentirmos felizes e
realizados ao fazermos simples atos cometemos
o erro de nos involvermos nessas competições
que na realidade nos acabam por serem meras
ilusões, de fato.

Em breve...
Acredito que em muito breve iremos ter uma reunião
com esses seres extraterrestres que nos criaram e
finalmente saberemos a verdade dessa criação.

Perdão
Muitos literalmente usam o perdão como se fosse
uma fórmula paleativa e nesse errôneo processo
existem, daí realmente não me surpreender com
as suas crônicas crises.
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Ilusão
Existimos na ilusão que temos controle sobre tudo
e nesse engano até mesmo consideramos esse planeta
ser nosso, mas quando cautelosamente li e reli esse
documento preparado pelo Pentáguno sobre a ameaça
de seres extraterrestres e a sua "Tecnologia mágica",
então cheguei à conclusão que realmente nada é nosso
incluindo até mesmo esse planeta que eles criaram.

Jesus está certo
Encontramos passagens na bíblia nos primeiros cinco
livros no novo testamento onde Jesus claramente
afirma esse planeta não ser a nossa final casa. Esse
magnífico Avatar assim como outros em parábolas nos
informou três super importantes coisas; somos seres
espirituais e a reencarnação existe, esse planeta não é
a nossa casa final por ser uma escola portanto um
laboratório e que esse cosmo com os seus universos
paralelos e dimensões habita uma infinita e super
eclética criação.
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Controle mental
Um dos fatores que mais me impressiona na
humanidade é ver o quanto tantos em vez de pesquisar e
procurar por evidências, simplesmente se deixam levar
por meros mitos e assim existem até daqui totalmente
ignorantes se passarem sem nada de concreto deixarem
para assim a humanidade poder se espelhar, por terem
as suas mentes lavadas num controle mental que
infelizmente não lhes deixa a realidade notar.

Perspectiva
Gostei de ter lido o documento de nove páginas
elaborado pelo Pentágono em relação aos diversos
tipos de UFO (OVNIS), como também os diversos
tipos de seres extraterrestres, pois a perspectiva em
torno disso era enorme e as evidências estavam todos
os dias rolando na mídia mundial, agora, exatamente
como os generais narraram basta apenas esperarmos
esse breve encontro entre esse ser criador disso tudo
ou seres. A perspectiva nesse assunto não terminou,
ela apenas começou.
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Crítica construtiva
Conforme os textos que vi e li, Maria Madalena subiu
porque mereceu, exatamente como ocorreu com Maria
a mãe de Jesus como também com Jesus mesmo.
Provando que independentemente ao que os elitistas
pensam, cada humano pode isso também obter. Jesus
Cristo foi em sua época tido como um revolucionário,
já Maria Madalena como uma mera pecadora e
prostituta, enquanto os extraterrestres como anjos e
demônios, quando se a fundo cautelosamente esses
textos analisarmos então logo veremos que o que
nos atualmente ensinam é que está errado.

Conhecimento
O conhecimento nos dá poder e liberdade,
enquanto por outro lado,
a ignorância, de fato,
deixa todo ser sob o medo e
totalmente aprisionado,
devido ao fato de lhe faltar o saber,
necessário para crescer, é claro.
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Convicção
Estou convicto que a teoria do big bang não passa
disso, porque na realidade essa criação não surgiu de
uma singularidade, pelo fato dessa criação ter sido
múltipla, porque ocorreu simultaneamente por
diferentes tipos de seres extraterrestres.

Submissão
A submissão é necessária por causa da ordem,
bem coletivo e crescimento pessoal.

Verdade
Toda verdade apesar de ser absoluta não é única,
devido ao fato da existência de múltiplas realidades.

Sentimentos
A maneira que sentimos algo tem a ver diretamente
com o estado físico e espiritual desse ser,
porque em tudo existem dualidades.
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Dualidade de refletir
Enquanto existem seres que sentem pena do seu
próximo e fervorosamente por esse ser oram
existem outros que acham que quem tem pena
são os pássaros.

Os líderes
Observando as crianças geralmente costumo ver quem
realmente será no futuro líder ou simplesmente seguirá
na cauda, daí realmente acreditar que um ser aqui
nasceu para lidar, pelo menos é assim que as
evidências me mostram sem vacilar.

Um novo entendimento
Essa década em que estamos fora predicta ser uma
década de novas descobertas e por isso temos de estar
preparados para essa realidade, mesmo sabendo não ser
fácil devido ao fato de milhares de anos termos sido
erroneamente ensinados sobre tudo, de fato.
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Reflexão
Refletindo sobre os documentos que em sua totalidade
somaram apenas nove páginas recentemente ao mundo
mostrado por terem sido elaboradas pelo Pentágono
sobre a existência extraterrestre no cosmo, de fato,
francamente não me surpreendeu por claramente saber
que eles vêm documentando, fotografando, filmando e
coletando tudo que podem coletar (vivo ou morto), e
transformando em tecnologia civil e militar desde a
década de quarenta. Daí concluí que continuam nos
mentindo e escondendo tudo aquilo que há muito já
sabem. Cientistas que trabalharam na CIA e em outras
16 instituições alfabéticas que compõem o sistema de
defesa americano assim como a NASA disseram dez
anos após se aposentarem em livros que publicaram em
entrevistas que os Estados Unidos desde a década de
setenta vem trocando informações e tecnologia com
outras civilizações intergalácticas e isso é um fato.
Portanto revelarem em documento apenas nove páginas
achei simplesmente um absurdo pelo fato de terem
revelado apenas o mínimo do tudo que já sabem.
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Carma
Temos de tomar cuidado com as nossas atitudes
pois o carma existe e irá te incomodar, porque com
você exatamente ocorrerá o que ao outro
erroneamente desejou sem pensar.

Silêncio
Quando as palavras não são mais ouvidas ou respeitadas
então o silêncio realmente sinto ter o devido dever de
ser usado, para o bem de todos acho.

Criação
Quanto mais reflito nessa atual criação como também
medito, fico realmente convencido sermos todos seres
híbridos e elaborados por diferentes extraterrestres, de
fato. Isso não exclui a presença de um Deus, que tudo
olha do seu Apogeu, mas que não tem nada a ver com o
que ocorre nos universos paralelos, quais, segundo os
cientistas são infinitos, exatamente como a consciência
é e a vida.
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Gozo
O gozo pelas coisas só é realmente
sentido devido às nossas emoções,
pois elas são quem lhes dita
naquele exato momento
em que a nossa percepção
registra essa realidade.

Vida
Quando paro para cautelosamente analisar
o que entendemos ser vida,
então claramente vejo,
que é na invisibilidade
portanto nesse relevo,
onde isso que compreendemos como vida está.
Daí evidentemente concluir,
que a real vida é a invisível,
mas não tem com isso de ser um espírito,
e os próprios micróbios nos provam
exatamente isso, nesse breve olhar.
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Década revolucionária
Essa década em que estamos será uma década
totalmente revolucionária, mas por outro lado acredito
que, finalmente nos será dito a verdade sobre a nossa
origem e, com isso, a nossa História será totalmente
mudada, e de uma vez por todas saberemos que fomos
criados pelos "anjos caídos", que de anjo não têm nada,
pois esses seres são extraterrestres de grandes saberes
e residem aqui na Terra, na lua, Júpiter e Marte, onde
com humanos vivem dentro de tubos de lava.

Pecados da religião
Analisando os pecados causados pela religião
claramente vejo que a indulgência dentre todos
foi o mais grave, porque não se compra salvação,
muito pelo contrário... a salvação é um mérito
pessoal exclusivamente entre Deus e o homem,
portanto por Ele mesmo dado.

111

Saber
O que esse mundo urgentemente precisa é de Saber e
não dessas guerras contínuas que na realidade só
causam de verdade guerras tribais, que em nada me
animam por evidentemente entender que,
cedo ou tarde, iremos colher tudo aquilo que
plantamos, mesmo sem querer.

Imortalidade
Se analisarmos aquilo que fora dito por Jesus, pelo
menos é assim que a bíblia afirma, através da fé
podemos fazer maiores coisas que Ele fez, e sendo
assim realmente acredito ser possível se viver
eternamente, não com esse frágil corpo orgânico, mas
sim, com o nosso espírito que acredito ser quântico, e
se estiver certo então isso já foi conseguido através do
domínio da gravidade e dos campos magnéticos usando
frequências que geram vibrações, essa é a fé que em
parábolas Jesus falou, ou seja, a ciência da meditação,
qual, nos transporta através da consciência para outras
dimensões.
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Universo
Esse universo em que coletivamente existimos é
totalmente inteligente e, porque a sua natureza é assim,
somente agora é que está a ser compreendido que, por
ele em si ser um ser vivo então constantemente tanto
cria como destrói, e nessa complexa dualidade como
também ironia, criamos inúmeras teorias sobre Deus,
e nessas filosofias religiosas nos baseamos em
sabatinas vigorosas enquanto a ciência por outro lado
e, exatamente como Galileu nos mostra uma realidade
fascinante de verdade, qual, pelo menos para mim
claramente mostra a existência de um Deus, mas não
humano, como a teologia nos mostra, mas totalmente
sem enganos e divino, daí realmente considerar a bíblia
uma enciclopédia morta, pois em seus errôneos versos
acusa Deus de ser confuso, ciumento, assassino e um
Ser que se arrepende de suas decisões, contanto frágil,
quando por outro lado vejo um universo complexo,
lindo, vivo e por Ele elaborado.
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Quinta dimensão
Cheguei à conclusão que existimos em um universo
holográfico projetado por seres que nos elaboraram e
residem num outro bem maior universo que também
criaram e, através dessa dimensão constantemente
enviam telepaticamente imagens, sons, cheiros e
comunicações para todos os seres viventes aqui,
formando assim um cosmo realmente super
inteligente que, através da consciência se interliga
com essa e inúmeras outras dimensões.

Barroco
Analisando esse grande movimento surgido na Itália no
século 16 e um século depois chegado em São Paulo e
de lá espalhado pelo Brasil, vejo em sua literatura uma
incrível dualidade entre o céu e o inferno e, portanto
com isso realmentre mostrando quem somos de
verdade, ora anjinhos ora demônios, devido ao que
fazemos em nossos cotidianos.

114

Independência
Analisando a nossa História vejo que a Independência
realizada às margens plácidas em 7 de setembro de
1922, conhecido como o grito do Ipiranga qual, mudou
o status do Brasil de uma simples colônia portuguesa
para a grandeza de uma nação.
Acontece que devido ao seu tamanho
nem todos os seus Estados realmente ouviram
esse tão importante grito
qual, claramente foi um mandato
mas, naturalmente pelo fato do Brasil naquela época
ser a mais importante colônia de Portugal,
os portugueses obviamente não aceitaram
essa determinação vinda dos brasileiros, é claro,
e, como a Inglaterra naquela época era
uma potência mundial, então somente em 1825,
foi que essa disputa ficou decidida,
porque a Inglaterra ditou e o Brasil assim optou
pela Independência outrora no Ipiranga dita.
E, com isso claramente verifiquei
que o nosso país quando chega na hora de agir
em relação às grandes transformações,
sempre opta por aquilo que já estava no lugar
e, assim foge de criar algo novo e em si se transformar.
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Momento único
Analisando a História vejo que a nossa Independência
foi grandemente impulsionada por alguns fatores, a
vinda ao Brasil do seu rei, ministros, familiares,
generais etc., o final das guerras Napoleônicas, é bom
lembrar que a França e a Inglaterra eram nações
inimigas na época, a grande imigração de comerciantes
portugueses para o Brasil, juízes, padres, como
também as constantes rejeições que os brasileiros
tinham perante as absurdas demandas de Portugal e, o
mais irônico disso tudo é que Portugal era o país aliado
da Inglaterra mais antigo mas, quando D. Pedro às
margens do rio Ipiranga em São Paulo, deu o grito do
independência ou morte, essa independência não foi
automaticamente ouvida nem dentro do Brasil, país do
tamanho de um continente, nem lá fora incluindo
Portugal, nação que não queria perder a sua principal
colônia, que na época já exportava aos portugueses
metade de todas as suas importações. Outro fator super
importante que ditou por final a nossa independência
foi o fato que naquela altura em Portugal surgiu a
Revolução do Porto que exigia o retorno do Rei
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Manoel e o país estava também fragilizado pelas
guerras, lembrando que naquela época a Inglaterra era
a maior nação do mundo e tinha a melhor armada de
barcos e ninguém cruzava o Atlântico se eles não
permitissem, razão que Portugal foi obrigado a
reconhecer diante da decisão da corte inglesa em nosso
favor em 1825, portanto três anos após o nosso grito às
margens plácidas do rio Ipiranga em São Paulo.

Multiplicidade
A singularidade não existe e, por causa disso então
podemos jogar a teoria do "Big Bang" no lixo. Porque
estou sabendo que os extraterrestres através de
tecnologias conseguem mudar até mesmo o próprio
tempo, contanto totalmente lhe embaralhando, como se
fosse um jogo de baralho, onde o passado se torna em
futuro e o atual futuro no presente, transformando
assim a atualidade em passado, graças à multiplicidade
que existe interligada nessa linha do tempo cuja graça
é mesmo vasta, portanto sem singularidade que dita
tantas bobagens.
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Conceito de Deus
Por muitos lamentavelmente ainda estarem na
infância da espiritualidade e, em vez de por si mesmos questionarem o que estão aprendendo como
também profundamente pesquisarem, seguem nesse
mundo totalmente cegos e repetem os mitos que
veemente lhes são ensinados, quais, realmente não
têm nada a ver com a realidade. O próprio Jesus
Cristo falou isso quando lhes comparou com ovelhas
cegas, e muitos até hoje veem Deus ser um homem
velho de barbas longas devido ao patriarcado na bíblia
ensinado, quando Deus é um Espírito e, até mesmo
Jesus Cristo quando da morte ressuscitou a sua
própria mãe não lhe reconhecer e quando João foi
arrebatado, em espírito, o Jesus glorificado que ele
viu no último livro da bíblia intitulado do grego
Apocalípse, ou seja, um novo começo, viu um Jesus
totalmente diferente. Portanto entendo que a natureza
de Deus é quântica, como quântico é o nosso espírito.
Preservação
Quem cuida de uma planta verdadeiramente ama,
por assim demonstrar a vida amar.
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Religião
Graças à cega, errônea e fanática religião, filosofia pelo
homem criada para manipular e lhe dividir, em vez do
falso amor que pregam, de fato, usam o martelo, a prova
disso remonta de longos anos de guerras realmente
bárbaras mas vistas como "santas", quais nunca deixaram
de existir. E com isso vejo um mundo cada vez mais
ignorante, bruto e violento onde até mesmo a inquisição
fora vista como uma guerra totalmente limpa por terem
eliminado "bruxos e bruxas", só por não terem com a
igreja concordado. E a história não mudou... porque
agora temos partidos políticos totalmente fanáticos de
denominações evangélicas e protestantes fazendo por
causa do seu fanatismo religioso terríveis
discriminações e lavagens cerebrais desses leigos que
erroneamente lhes procuram por "salvações", quando na
realidade nenhuma religião salva e nem o Espírito de
Deus convive em seus meios por não passarem de
ladrões, pois exploram e mentem o dia inteiro.
Certezas
Muitos buscam certezas numa vida cuja natureza
não se pode adivinhar, apenas o bem se esperar.
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Produção literária
Costumamos criticar as nossas publicações e até
mesmo chamá-las de "Literatura periférica", mas de
acordo com as mais recentes pesquisas o nosso país é
o primeiro dentre a América latina em números tanto
de produção como de autores, e está dentre os dez
países que mais publicam e vendem no mundo, como é
o caso dos Estados Unidos, China, Japão, Inglaterra,
França e outros. Mas o que me surpreendeu foi a pesquisa feita em número de autores, porque aí estamos
dentre as cinco nações do mundo que mais nomes
estão entrando no mercado das publicações de
literatura geral.
A Democracia
A legítima Democracia só realmente funciona quando
não existe corrupção e o povo que nela existe sabe
conscientemente votar, caso contrário será preferível
que o Comunismo administre essa sociedade e
portanto país, por naturalmente terem em seu sistema
uma cúpula que cuidadosamente pensa o que é melhor
para a nação, como um todo, e assim realiza.
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Construção oposta
O motivo pelo qual o Brasil não consegue crescer
rapidamente tem a ver com a sua própria mentalidade,
porque ele foi construído de cima para baixo, tendo os
monarcas, os nobres e os burgueses a elaborarem uma
sociedade onde eles não trabalhavam mas tinham todos
os poderes. Porque para um país verdadeiramente
crescer beneficiando a todos que nele vivem tem que
começar na sua construção de baixo para cima, para
assim sua sociedade, como um todo, seja mais humana e
igual. Por essa razão esse gigante continua adormecido
e sempre assim ficará se não rapidamente consertar
esse terrível erro de construção que verdadeiramente
deixou milhões de preciosas vidas ao relento.
Ironias da expressão
Quando muitos veem ou ouvem a palavra "animal",
geralmente entendem se tratar de um bicho, doméstico
ou selvagem, esse fator ocorre por vários fatos,
incluindo a ignorância, mas o fato é que poucos são
aqueles que se identificam com esse termo por saberem
que nós somos os maiores animais muitas vezes.
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Produção
Nem toda produção humana presta,
como prova dessa história
temos as valas causadas pelos crimes,
as destruições ecológicas
como também os sempre crescentes
mangues e as fossas.

Imaginem...
Imaginem um país
totalmente destruído
por lhe faltar educação,
e portanto reflitam
quanto tempo perdido
devido à falta da imaginação.

Emoções
Devemos tomar cuidado
com as nossas emoções,
porque de acordo como reagimos
ditaremos o nosso próprio destino.
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É tudo uma questão de visão
Somos aquilo que entendemos ser, por isso nunca
entenderei os que já se sentem uns derrotados
literalmente na infância de suas vidas, e o pior é porque
dizem nada saberem fazer. Provando realmente não
terem visão e, por causa disso não sabem quem
realmente são, pois para o humano não existe limites,
porque ele é aquilo que ele vê.
Vírus
Os vírus obrigaram a me tornar um mascarado,
ainda que detestando as máscaras, de fato,
por ser livre e as mentiras odiar.
A história está se repetindo
Claramente vejo a história se repetindo e, com isso a
violência surgindo, porque um novo ciclo está surgindo,
qual editará um novo capítulo dessa nossa sangrenta
história, afirmo, repleta de injustiças mas por muitos
lamentavelmente vistas como glórias, complexidade
que tem de ser dita, para que assim possamos entender
melhor essa nossa verdade.
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Laboratório
Estou totalmente convencido
existirmos num laboratório
criado por seres super avançados e,
que nos usam, de fato, por esse fim.

Grafeno
O país que verdadeiramente
dominar as técnicas de extração,
produção e, através delas criar e inovar
então literalmente o mundo dominará.

Utopia
Embora o nosso cotidiano seja repleto de dramas
causados pelas nossas emoções e decisões, estou
convencido que essa vida nada mais é do que uma
grande utopia elaborada para para a diversão desses
que tudo criaram com esse objetivo.
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JESUS CRISTO
Por toda a história
desse planeta vejo
que Avatares aqui estiveram
para nos ensinar a amar e
Jesus Cristo que é
o meu Avatar querido,
morreu nos ensinando
exatamente isso,
e o motivo que da morte
ressuscitou foi para
nos provar e mostrar
que o Amor sempre
o mal vencerá.
Dádiva
A poesia é uma dádiva e,
quando finalmente entendi isso,
confesso ter ficado pensativo,
pelo fato de não saber se mereço.
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A Razão
A razão de toda escravidão está no nosso DNA, ou seja,
na manipulação genética que passamos durante a nossa
criação, que não ocorreu por Deus como proposital
e erroneamente nos ensinam, mas sim por seres
extraterrestres que nos elaboraram com esse propósito
de existirmos como escravos para assim sempre nos
dominar.

Por quê?
Por que existo num universo
que, para sobreviver
temos sempre de matar para viver?
Por isso acredito esse planeta ser
um imenso laboratório
de realmente contínuos erros
daí não sermos perfeitos
devido às experiências que nunca acabam
nem aqui nem por todo esse cosmo
repleto de civilizações vastas.
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