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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 65 obras poéticas
incluindo esta que ora é lançada 66, 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 -
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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 recebi-
dos 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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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

- 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 Obriga-
tória" - 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)
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FELICIDADE

Quando calmamente reflito

sobre a nossa existência

na tentativa de tentar entender

o propósito de estarmos aqui

então, após uma longa reflexão

cheguei, de fato, à conclusão

que, a principal razão

se encontra na felicidade

qual, lamentavelmente na realidade

está cada vez mais difícil de se sentir.
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NATAL DE HOJE

Observando o consumismo mundano

realizado geralmente demasiado

como também egoisticamente,

totalmente abismado fico

ao ver como o capitalismo

erroneamente tem influenciado

esse realmente impressionante quadro

qual, sinceramente acho

dos limites verdadeiramente ter passado.

Porque, em vez de orações, reflexões e

agradecimentos por aquilo que muitos acreditam

e, por isso, nessa data celebramos

o nascimento deste Deus vivo,

infelizmente na maioria dos casos

o povo só pensa em fazer altos gastos

mas, sempre pensando em si.

Enquanto isto, o "Aniversariante",

na maioria dos casos passa despercebido

e, até mesmo totalmente esquecido
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por esses seres que só pensam em prazeres

até mesmo nessa importante data

pois, a dogma cristã claramente narra

que "Jesus" veio ao mundo para nos redimir

Daí, ter se passado na cruz,

para que assim o pecado de todos enfim

fosse literalmente vencido e fim.

Portanto devemos refletir

tudo aquilo que lamentavelmente criamos

por causa do constante engano

como por exemplo esse exagerado consumismo

em nome de Noel, ser que na realidade nasceu

devido ao ego que incrivelmente cresceu

qual, não sei se poderão destruir.

Contanto, quando impressionado analiso

de fato, tudo isso, então vejo

que o Natal de hoje não tem nada a ver

com o nascimento de Jesus Cristo

mas sim, apenas mais um motivo

para ajudarmos o consumo gerir.
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HOLOGRAMA SINGULAR

Costumo por longas horas simplesmente observar

esse complexo, mas belo cosmo qual, nitidamente

vejo apesar de todo o seu relevo ser um holograma

singular porque, embora nos atraia com prazer

devido ao seu magnífico colorido

como também composição, na realidade quando

cautelosamente lhe analiso vejo ter uma identidade

aparente comparada com a nossa, pois, apesar de

sermos espíritos vivendo dentro de um corpo,

o cosmo tem os seus astros surpreendentes, de fato,

cujos átomos totalmente energéticos formam esse

holograma singelo que, exatamente como nós,

em parte é físico, portanto paupável, mas, por outro

lado, é totalmente energético

que clareia, mas também se apaga levando então

muitos a crerem que o que diurna ou noturnamente

veem são apenas uma imagem holográfica

contanto irreal, apesar de toda graça

e, verdadeiro teor.
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REVELAÇÃO GALÁCTICA

Quando definitivamente aprendermos

a usar as nossas mentes sempre

em prol da sábia paz,

então esses nossos outros irmãos

por terem sido anteriormente criados

daí, serem bem mais avançados,

irão telepaticamente, é claro,

por saberem que agora estamos preparados

de naturalmente enfrentar

as incríveis realidades e não os mitos

que até hoje infelizmente nos ensinam

sem obviamente se importarem

com a beleza da verdade

qual, em breve esse podre sistema irá contar.
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EMOÇÕES

Aprender a controlar as emoções

é bastante importante

pois, vivemos num mundo

realmente falante

para não dizer intrigante

por isso, muitos têm cometido

diversos tipos de delitos

por não saberem controlar

as emoções sempre constantes

e, totalmente relevantes

porque destinos irão ditar.

MUNDO

Não vejo o mundo como uma máquina

mas sim, como uma incrível mágica,

porque na realidade não passa

de uma grande ilusão.
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ANO NOVO, VIDA NOVA

Desejo a todos um Ano Novo

repleto de inúmeras realizações

para que assim, o nosso país por fim,

possa verdadeiramente se orgulhar

como também ficar

mundialmente conhecido como um lugar

onde a Literatura reina!

Por evidentemente ter gente

a pensar e naturalmente criar

por não querer na cauda ficar.

SEM TÍTULO

Quando fores acusado sem nenhuma razão

peço que não se desespere

pois, Deus é também juiz

e, em muito breve vos calarão.



24

2018 ESTÁ NA UTI

Um amigo me falou isto a sorrir

e, como gosto do lirismo

então, decidi escrever

essas palavras para poder

assim realmente descrever

o que me fora dito

ou seja,que 2018 está na UTI

e, de acordo com os médicos

para o seu caso não existem remédios

portanto, se passará no final deste ano,

e nesse processo

de uma certa forma complexo

deixará para alguns saudade,

enquanto para outros felicidade

por ter sido um ano ruim,

e assim seguimos neste ciclo

repleto de dramas de verdade.
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MUDANÇA

Mais um ano se passou...

E, com isso um novo começo

qual, realmente a todos desejo

que essa mudança, transformação

ou, se assim preferirem, começo,

possa, de fato, limpar

a mente repleta sempre

para, então, nessa metamorfose perene

neste novo ciclo interligadamente

iluminados ficarmos continuamente,

trazendo assim luz àqueles

que, infelizmente ainda teimam

na escuridão continuar.
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EDUCAÇÃO

Quando no meio onde estamos

existe a sempre bem-vinda educação

então, apesar da diversificação

até mesmo linguística,

participaremos e saberemos

eloquentemente criar

novas amizades e na realidade

graças ao conhecimento

a educação sem lamentos

vibrantemente demonstrar.

SEM TÍTULO

Quando a paciência faltar

em seu lugar surgirá

evidentemente a desunião

qual, tua paz logo roubará.
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SILÊNCIO

Quando as palavras por ti faladas

ou, simplesmente digitadas

em nada elevarem o seu irmão

então, sugiro o silêncio

sábio, prático, pois, com o tempo

verás sem lamentos

ser mais eficaz que muitas palavras

que o mundo vulgarmente espalha

criando além dos severos desentendimentos

inúmeras e terríveis valas,

aumentando assim o sofrimento

graças às palavras mal intencionadas.
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RELIGIÃO

Quando o humano finalmente entender

que a religião além da manipulação

na realidade é uma grande prisão

tanto para o espírito como para o corpo

quando verdadeiramente entender

que Deus não depende de denominações

para as suas comunicações sapiamente fazer.

Porque a religião divide

a sua amada criação

que assim, em vez de viverem em união

se ferem e até mesmo matam

violando então os comandos

que nos deu por essa razão.
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APARÊNCIAS

Lamentavelmente muitos só veem

o que os seus físicos olhos olham

portanto, as simples aparências

que, na realidade nada valem

por serem apenas ilusórias.

INTERLIGAÇÃO

Penso constantemente,

Oro frequentemente,

Medito noturnamente,

Trabalho diurnamente,

Por isso, realmente existo

Nessa interligação continuamente.
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COMUNICAÇÃO

Quando o diálogo não mais existe

então, não persista na burrice

de viver uma vida sem união

e, parta para a comunicação

através da oração

porque essa é infalível!

E, cedo ou tarde, afirmo,

irás sem prejuízos receber

uma resposta de saber

para o que outrora pensavas ser

uma comunicação totalmente em vão.
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PALAVRAS

Palavras lidas ou, simplesmente escritas

em sua totalidade e, na realidade

são palavras ditas que assim se

espalham nesse mundo versátil

em comunicações geralmente precisas

onde as palavras corretamente agrupadas

ajudarão na evolução

da sempre complexa linguística.

MEDITAÇÃO

Aprendi com a meditação

que tudo existe interligado,

revelando-me assim um quadro

cujo saber coexiste

em profundas realidades, de fato.
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ESPELHO

Costumo diariamente me olhar

no espelho e mentalmente indagar

perguntas que não faço a toda gente

para, assim, naturalmente

intimamente conhecer o meu ser,

procurando nesse saber

todo dia por querer

evidentemente melhorar

e, nessa mudança tentar transformar

o que entendo ser imperfeito,

embora saiba que a perfeição não existe,

o que persiste são tolos preconceitos

que, com a ajuda do espelho

e o nosso próprio reconhecimento

poderão ser extintos

tornando-lhe em um ser mais verdadeiro.
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O AMOR

Muitos dizem que perderam um amor

já outros, que verdadeiramente acharam,

como se na realidade

o amor fosse um objeto,

por essa razão fico perplexo

com a mentalidade desses otários.

A PREGUIÇA

A preguiça só é realmente bonita

quando está em seu habitat,

mas mesmo assim temos de ter paciência

ao vê-la lentamente caminhar.
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O CÔNCAVO E O CONVEXO NAS PALAVRAS

Escrevo palavras vastas

no papel totalmente branco

mas, que borrado acaba

como também eloquentes e digitalizadas

cuja lineação nem sempre é exata,

causando assim o côncavo e o convexo

com beleza e bastante nexo

literalmente em cada texto

onde se encontram essas sábias palavras.

GRATIDÃO

Nunca deixem de agradecer

aquilo que, devido ao saber

fazem constantemente o bem

e, com fervorosa compaixão.

Porque a ingratidão profundamente marca

aqueles que proveram essa graça

vinda diretamente do coração.
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QUANDO

Quando fores rejeitado e humilhado

por seres um sonhador ou visionário

então, seja prudente

e, continue olhando sempre pra frente

pois, em breve tempo literalmente

verás que serás realmente

por esses que de ti galhofaram intensamente

incrivelmente apreciado.

CORRUPÇÃO

Nascemos totalmente livres,

os sistemas com os seus esquemas

é, que, por serem corruptos

lamentavelmente nos mudam,

criando assim nesse processo absurdo

o que jamais pensaríamos ser.
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A PALAVRA

Quando analiso a palavra

nesse contexto de graça,

vejo-a ser incrivelmente mágica

sábia e realmente prática

pois, se eloquentemente usada

beneficia e engrandece

tanto quem lhe escreve

como francamente todo aquele

que lhe ler ou assim falar

por claramente te entender.

TRANSFORMAÇÃO

Toda existência depende

da transformação para, assim crescer

e, nessa metamorfose de poder

nesse saudável ciclo viver

o seu tempo nesse universo de saber.
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O AMOR

Quem realmente pode descrever o amor?

Pois, tudo que podemos verdadeiramente dizer

é apenas aquilo que sentimos,

falamos, fazemos ou, simplesmente ouvimos

portanto, vindo de outro ser

seja este humano, vegetal, animal

ou, até mesmo espacial

porque, de fato, é um sentimento profundo

vindo interligadamente do âmago

desses outrora mencionados seres

cujo amor realmente,

mesmo que espontaneamente,

emitido em correntes

que, quando recebo,

fazem vibrar o meu corpo inteiro

em fluidos que me elevam sempre,

revelando-me um amor constantemente presente

existente no cosmo inteiro.
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INVESTIMENTO

Quando o governo não investe

em seus filhos que desorganizadamente crescem

emtão, o resultado dessa lamentável visão

para não dizer abandono,

infelizmente vemos em nosso triste cotidiano

repleto de medo e enganos

que deixam tantos penando

sob o olhar abismado do mundo

por verem, mas não entenderem

a razão desse terrível absurdo.



39

O PODER DA MENTE

Precisamos urgentemente entender

que existe um magnífico poder

em nossa preciosa mente

qual, verdadeiramente pode fazer

de fato, literalmente,

coisas que lamentavelmente

muitos reclamam continuamente

justamente por não saber.

Daí, infelizmente não entender

que a mente tem poder

para criar ou destruir

portanto, depende apenas de você

isso claramente compreender,

usando-a sempre em prol do bem

para, assim, evidentemente crescer

no saber, que, aliás, não tem fim.
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EDUCAÇÃO

Sejam sábios e profundamente estudem

para, então, no futuro poderem brilhar,

porque a educação realmente liberta,

principalmente nesse tempo

onde os robôs estão surgindo

e, literalmente tomando

posições outrora ocupadas por humanos

mas, que agora, com a inteligência artificial

devido à educação, cada vez mais avançada,

se realmente não estudares

e se tornares um bom profissional

então, não terás nem o teu pão

pois, serás ultrapassado por essas máquinas

por causa da rápida evolução em todas as áreas.
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PECADO

As doutrinas religiosas

veementemente nos ensinam,

contanto nos informam, sobre a existência

juntamente com o perigo que o pecado causa

em cada vida nessa estrada.

Mas, pelo menos quanto a mim, e, da maneira

que claramente vejo, o grande "Pecado" está no

silêncio em relação à realidade das criações

pela Igreja não revelada por causa do medo

pois, evidentemente sabem que erraram

ao elaborarem erroneamente, de fato,

uma dogma totalmente contraditória aos seus

próprios ensinamentos porque, se o pecado

realmente existe, então, há muito que violaram

o que eles mesmos orgulhosamente criaram

por isso, essa crucial verdade infelizmente

até hoje omitem ou seja, que pelo menos três

criações existiram, como também a realidade

que a semente do homem de verdade
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não vem obviamente de Adão,

mas sim, de gigantes e dos anjos caídos

quais, por terem aqui reproduzidos

então, na realidade não eram anjos

mas seres extraterrestres

que, no cosmo inteiro viajam

por serem por Deus comandados

a criarem tudo com grande vibração.

Por isso, nada realmente é perfeito

pois, quando cautelosamente analiso cada criação

então, vejo logo as marcas do pecado

que tanto elaboram em seus longos realatos

e, para ser mais franco,

vejo intensamente o pecado

até mesmo onde eles mesmos estão, de fato,

o pecado abundantemente flora,

em vez apenas das estórias que criaram.
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DIMENSÕES

As dimensões existem

e, para ser franco,

narro aqui sem enganos

que, apesar da enorme complexidade

existente nessa verdade,

coexistimos na realidade

com essas dimensões, assim como,

com as diferentes formas de vida

sejam angélicas ou interdimensionais

realmente, totalmente inteligentes

que nelas habitam por todo o cosmo

em guerras perpétuas que assim,

continuamente mudam o semblante

dessas dimensões que naturalmente se interligam

causando beleza como também drama

e, nesse processo existencial mostram

uma existência que muitos

francamente, nunca pensaram existir.
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PENSAMENTOS

Gosto imensamente de escrever

muitos dos meus pensamentos

pois, com as magníficas tecnologias

desse atual impressionante momento

sei que, de fato, nem o próprio tempo

conseguirá realmente apagar

esses pensamentos que assim,

atravessarão dimensões sem fim

e, quando, na Biblioteca Universal chegarem

portanto, esses totalmente iluminados seres

em suas consciências

esses pensamentos receberem

então, cuidadosamente transferirão

para os super computadores

onde, eternamente ficarão.
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FUTURO ARTIFICIALMENTE INTELIGENTE

Estamos caminhando rapidamente

na área da inteligência artificial

qual, está realmente começando

a se interligar com o quantum

portanto, verdadeiramente tornando-a

além de super complexa também perigosa,

tanto pelo ângulo da ética

como em relação ao que nos ensina a religião.

Por isso, devemos ter cuidado

porque, agora mesmo, já estamos a perder

os nossos preciosos trabalhos

para esses computadores, robôs e máquinas

em vários casos muito mais avançadas

e, evidentemente bem mais rápidas que o homem

que adoece, se acidenta e assim consome

as finanças desses magnatas

que, em diversos casos não ligam para a raça

por francamente já estarem cansados

dos problemas que constantemente causam,

deixando assim pouco espaço para a graça.
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NOVA ERA

Uma nova era está surgindo

e, com isso, novos descobrimentos

literalmente em todos os sentidos.

E, com esse novo entendimento,

conceitos outrora erroneamente elaborados

estão realmente sendo ignorados

por na realidade não passarem de mitos,

porque o conhecimento naturalmente

como verdadeiramente fez sempre,

vos tem brilhantemente desmascarado

e ao mundo eloquentemente mostrado

uma magnífica nova era,

onde os fatos são democraticamente apresentados

graças ao poder da razão

qual, só vem com a educação

que, por outro lado, promove a evolução, é claro.
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NOVA MENTALIDADE

Uma nova mentalidade está clareando

a mente dessa incrível sociedade

e, nesse novo ciclo político,

vejo que irá nos beneficiar de verdade.

Porque, agora, na realidade

uma nova consciência está surgindo

qual, denominaram "Progressista",

portanto, em pleno berço capitalista

o socialismo está avançando.

Porque, na realidade nos cansamos

de sermos totalmente usados

por um sistema que na realidade

só olha quem é rico, é claro.



48

Esse problema tem realmente aumentado

com a rápida chegada da inteligência artificial

qual, atualmente em diversas áreas

está velozmente nos substituindo

e, com isso, estamos perdendo

tanto o trabalho como as garantias

que, outrora pensávamos termos

francamente garantido.

Portanto, essa nova mentalidade

vejo ser uma tentativa política

de equilibrar na realidade as nossas vidas.

Pois, nos oferece gratuitamente

como parte dos direitos humanos,

educação até o bacharelato concluírmos

juntamente com um plano de saúde

até daqui nos passarmos

contanto, verdadeiramente humano

e, baseado no socialismo, é claro.
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COMPLEXA REALIDADE

Existimos em um mundo

fértil, belo e profundo

mas, totalmente desigual

quando, calmamente o analiso.

E, por seu sistema ser assim

então, cheguei a lamentável conclusão

que, infelizmente não será consertado.

Pois, vejo-o como uma estrada

realmente, totalmente esburacada

que urgentemente precisa de sérios reparos,

caso contrário continuaremos coexistindo

e, em relação ao mundo regredindo

por causa dessa inexplicável inércia

que tanto nos têm frustrado.
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CALA-TE!

Homem!

Se não tens nada de bom para dizer

então, cala-te!

Porque, assim, na realidade

os seus adversários, cedo ou tarde,

evidentemente entenderão

a razão pelo qual calaste

pois, o silêncio é realmente sábio!

E totalmente saudável,

porque neutraliza as intrigas

que as palavras causam de verdade.
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AMOR

Muitos dizem que amam

e, pensativo realmente fico,

por ver o quanto se enganam.

ENTENDIMENTO

A melhor maneira de se entender

um escritor é ler tudo aquilo que escreve,

porque somente assim lhe compreenderemos

por fim, pois, conheceremos a sua alma.
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REVOLTA PACÍFICA

Acredito ter chegado a hora

de pacificamente demonstrarmos

o nosso total descontentamento

em relação a tudo

que os políticos pelo sistema comprados

lamentavelmente criaram

por isso, agora estamos pagando

por causa desse terrível engano

um alto preço, qual, tem de terminar,

caso contário continuaremos sofrendo

os danos causados pela ganância

ignorância e cegueira, é claro.

Porque esse é o nosso habitat

e, se continuarmos assim lhe destruindo

então, evidentemente que iremos

com ele também se passar

contanto, incrivelmente ignorando

um planeta tão lindo...
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Por essa razã sou solidário

a essa excelente geração,

são eles quem aqui por um tempo ficarão

e, portanto, infelizmente pagarão

o que as gerações outrora fizeram

simplesmente porque não tiveram visão.

Por isso com vocês continuarei

realizando essa revolta pacífica,

exatamente como o nosso querido Mahatma Gandhi

fez, provando assim, mais uma vez,

que a paz juntamente com o amor

sempre vence qualquer impostor

que, pela falta desse divino dom

desgraças causam sem realmente se importar

das maldades que a todos causam

e, impressionadamente sem nem ligarem

que, devido aos seus terríveis atos

estão também a se prejudicarem e, que

serão também consumidos por essas maldades

que diariamente criam sem se importar

que o planeta na realidade

está a se envenenar.
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DIVERSIDADE

Deliciando um café nessa magnífica cidade

observo calado a incrível diversidade

existente nessa brilhante sociedade

em especial, a universitária

qual, costumo estar sempre em contato

por lhe admirar, de fato,

pois, constantemente cria

e, nesses contínuos desafios

acabamos aprendendo e,

nesse processo tremendamente crescendo

e, anualmente recebendo

gente literalmente de todo o mundo

qual, linguisticamente se interligam

e, é exatamente por isso

que esse Café semanalmente visito

porque vos admiro e acredito

nessa fantástica realidade

que a diversidade causa

atraída pelo conhecimento

e as suas impressionantes verdades.



55

REENCARNAÇÃO

Impressiona-me o fato que a palavra "Reencarnação"

outrora existia na Bíblia mas, que devido

às manipulações durante o quarto século

do nosso calendário, é claro, o Papa Constantino

a retirou e, assim, claramente forjou

esse livro considerado sagrado para, evidentemente

acomodar as dogmas criadas e

erroneamente ensinadas ao mundo sem hesitar.

Por isso, prefiro seguir à Jesus Cristo

pois, além de ser Deus mesmo

livremente ao mundo ensinou para conhecermos

a verdade porque ela na realidade nos libertará!

Essa é a razão, pelo qual, muitos infelizmente

ainda existem em ignorância e totalmente tristes

e, nessa escuridão persistem por lamentavelmente

seguirem doutrinas elaboradas pelo homem

que, por outro lado, no engano insiste,

daí perderem o apogeu.
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CONFUSÃO

Não me lembro ter visto

durante essa minha curta vida

realmente tanto desentendimento

como também sofrimento

nesse mundo que claramente sinto

está cada vez mais dividido

e, nessa imensa confusão,

muitos literalmente estão

de fato, totalmente perdidos

por não encontrarem uma solução

para os seus ensejos, afirmo.

ATENÇÃO

Temos que prestar atenção

em cada ato que fazemos,

caso contrário viramos cúmplices

até mesmo daquilo que não queríamos.
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MÁSCARA

As tradições são como as aparências

pois, só servem o momento

porque, quando esse tempo passa

então, cada ser voltará a viver

a sua própria farsa,

apesar de secretamente retirar

quando chegar em casa

a sua terrível máscara,

na ilusão que os outros

não podem lhe olhar

e, portanto analisar

que vive constantemente a se enganar.
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SENTIMENTO POÉTICO

Em versos livres te faço,

construindo em cada ato

palavras cujas emoções

transformo-as em paixões

e, assim existo,

desnudando tudo que vejo e sinto,

até mesmo as ilusões.

CONHECIMENTO

Quando realmente conhecermos o nosso ser

portanto, as nossas origens

então, todos esses atuais fundamentos

erroneamente ensinados cairão

porque, com o conhecimento

mitos deixam de existir

e, assim, finalmente conheceremos

quem realmente somos enfim.
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GRAÇA

Quando pelas manhãs caminho

dentre essa enorme flora

e, vibrantemente sinto

como naturalmente vejo

o poder, saber e graça

existente nessa natureza

que, eloquentemente tudo trata

então, agradecido fico

por realmente poder

livremente conviver

nesse imenso paraíso

cuja graça, afirmo,

ajudar imensamente o meu viver.
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PALAVRAS

Quando realmente se fala

ou, simplesmente se narra

eloquentes palavras

então, quem nos escuta ou nos lê

logo, verdadeiramente irá saber

como, claramente entender

valer a pena evidentemente

respeitosamente como também corretamente

as Palavras naturalmente usá-las.

PERSEVERANÇA

A perseverança é a chave do sucesso

assim como a fé no Altíssimo

por isso, livre e feliz afirmo,

valer a pena realmente acreditar

tanto nesse magnífico Ser

como também no conhecimento que você

tem ao mundo para dar.
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ABSURDO

O maior de todos os absurdos

é, realmente ver,

tanta gente sofrendo no escuro

sem nada de concreto

em prol do bem coletivo fazer.

A VIDA

Muitos acreditam que a vida

é uma magnífica dádiva,

já outros entendem ela ser

o produto das várias reencarnações

existente em todo ser.

E nessa complexidade existimos

sempre no desejo de

detalhadamente compreender

a vida e as razões de assim isso ser.
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VERDADE

Fora dito que Jesus Cristo

um dia assim falou,

“conheceis a verdade

e essa realidade te libertará!”

Acredito ter mencionado isto

devido ao alto nível de ignorância e mitos

que, lamentavelmente,

até hoje são tão frequentes

pois, infelizmente muitos

em quase tudo acreditam,

sem que na realidade

invistam parte do seu tempo

para pesquisar sem lamentos

e, com isso, adquirindo saber

necessário para na ignorância não viver.
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MANIPULAÇÃO

Se cautelosamente analisarmos

tudo aquilo que fomos ensinados

então, rapidamente veremos

que realmente vivemos

num mundo onde verdadeiramente tudo

é minuciosamente manipulado

portanto, somos todos prisioneiros

desse podre sistema, de fato.

CLAREZA

Todo escritor tem a obrigação

que a sua narração

seja realmente direta

trazendo com isso clareza

em seu curto ou longo texto

e, assim, o livre direito

de cada leitor

ao entendimento do que fora feito

com muito amor pelo autor.
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COMPLEXA MENTALIDADE

O humano despreza os animais

como se eles fossem seres banais,

por isso estou perplexo

pela falta de inteligência e nexo

existente em nós, que, por certo

quando, realmente analiso

então, vejo que poucos têm prodígios

por isso, livremente afirmo,

em relação ao comportamento

o humano é terrível!

Pois, além de rude,

mata e maltrata sem lamentos.

EM ONDAS

Em ondas super coloridas

ajudado pela suave brisa, envio

vibrações contínuas para verdadeiras

multidões de corações que assim,

vos agasalham por fim,

em suas sempre frequentes emoções.
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ENTENDIMENTO

Quando você definitivamente entender

que, realmente coexistimos

com seres incrivelmente distintos

nascidos bem antes de nós

e, totalmente diferentes da gente

então, a sua percepção mudará.

Porque com esse entendimento

verá sem lamentos

que existimos num cosmo

em forma sempre crescente

qual, verdadeiramente nos permite

vivermos nessa magnífica interligação.
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SEMEADURA

Apesar das constantes lutas

sempre em prol da cultura

continuo com fervor e ternura

a dura missão da semeação

porque, realmente quero ver

esse povo naturalmente crescer

para, assim, nesse querer

transmitir ao mundo o saber

proveniente das excelentes sementes

que plantei arduamente

para, então, sempre numa crescente

totalmente feliz vê-los crescer

sem evidentemente apodrecer

porque tornaram-se gente

educada e culta

para todo o mundo ver.
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MATURIDADE

Com o passar do tempo adquirimos sem lamentos

o tão importante discernimento para, assim,

calmamente por fim, graças a ele,

prosseguirmos escolhendo

sempre o melhor sem tormentos

e, assim, livre enfim, concluirmos com êxito

as etapas dessa vida e fim.

REVOLUÇÃO CULTURAL

Amo a Revolução Cultural

porque, em vez de derramar sangue

demonstra o rico deslumbre

como também perfume

contido no Saber

qual, eloquentemente nos revela

nessa magnífica esfera

em seres ilustres pra valer.
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CICLOS

Durante quase quatro anos,

na prestigiada Londres

cujo saber e encanto

ao mundo está provado,

recentemente certificaram

em inúmeras sessões de psicanálise

que, na realidade,

além de termos várias vidas de verdade

quando, daqui nos passamos

não perdemos a consciência

na transição da morte física

qual, é uma total ilusão

pois, os ciclos da vida são muitos.
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Isso ficou absolutamente provado

com as diversas sessões de regressões

elaboradas durante quase quatro anos

com milhares de seres

que, assim descobriram terem

aqui vivido em diversos lugares

que lhes deixaram abismados

por claramente entenderem

que a vida ocorre em ciclos

e, que as vagas lembranças desses períodos

carregamos para sempre, de fato,

porque nunca realmente

da nossa mente se apagam.
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INFERNO

Dante estava absolutamente certo

quando eloquentemente narrou

que, esse planeta onde estamos

qual, o comparo como um pingo ou ponto

nesse cosmo quase infinito

e, cuja beleza literalmente nos engana,

pois não é como muitos imaginam

um verdadeiro paraíso,

mas sim, um incrível inferno

onde as vidas brevemente ficam

e, muitas vezes pra ele retornam

porque, quando aqui existiram

foram realmente maldosos

por isso, o ano repetiram

daí, evidentemente retornaram

ao inferno intitulado por uns como escola,

enquanto outros mais ousados

lhe chamam de purgatório,

devido ao que aqui passam.
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QUAL É A RAZÃO?

Um dos grandes fatos que, realmente me

impressionam quando, calmamente analiso

o quadro dessa criação, é a incrível realidade

que tudo aquilo que fazemos durante o curto

período de tempo que realmente aqui temos

independente dos enormes sacrifícios

não passa de uma grande ilusão de verdade.

Fazendo-me então parar e, por um longo

período pensar qual é a razão?

De tudo que fazemos ser em vão?

Chegando, então, naturalmente à conclusão

que tudo é uma irrealidade pois, existimos

dentro de um vídeo game, onde tudo é fictício,

embora muitas vezes tenhamos a falsa impressão

que fomos nós quem decidimos devido ao ego e

aos instintos que, francamente narrando,

sempre nos deixam esquecidos e enterrados

devido a esse engano.



72

A TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO

Um dos fatores que mais me impressionam

em relação à comunicação,

tem a ver com a visitação

feita totalmente à distância

pelos extraterrestres

que, assim nos mostraram e ensinaram

o alfabeto que assim entenderam

nos revelar, é claro.

Agora, conforme o tempo tem passado,

também aprendemos a nos comunicar

numa forma realmente grandiosa

pois, na realidade, hoje nos comunicamos

realmente em diversas formas

que, eloquentemente criamos

para à distância nesse cosmo fecundo

a comunicação em vídeos

pelos universos rapidamente

aos alienígenas que nos visitam constantemente

magnificamente projetar.
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PERSPECTIVA

Na perspectiva estou,

por claramente entender

que, existe um enorme poder

em nossa magnífica Literatura

pois, é totalmente livre de frescuras

apesar de ainda ser

por vários críticos literários

realmente periférica

devido aos assuntos nela tratados.

Quanto a mim, quando lhe analiso,

vejo ter um enorme poder cultural

e, exatamente por isso,

ao mundo livremente afirmo,

continuem nos lendo e aprendendo

e, para descontrair,

procurem também sorrir

nas comédias que também escrevemos

com esse determinado fim.
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AGRADECIMENTO

É super importante termos

o espírito de agradecimento

por tudo aquilo que conseguimos

tanto fazer como receber

porque, agindo assim

então, poderemos naturalmente sorrir,

e até a vida enfim

fará por fim mais sentido.

Por isso, acho fundamental o agradecimento

que, claramente sinto devemos ter

e, sem cerimônias fazer

em total reconhecimento

das intervenções desse magnífico Ser.
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PRECISAMOS MUDAR

Existimos num planeta belíssimo

mas, devido às erradas atitudes

estamos destruindo o rico perfume

existentes em todo ser

que, em vez de usar o seu poder

em prol do bem estar coletivo,

se agride, destroe e grita,

prejudicando assim a paz

hoje, quase desconhecida

devido às inúmeras intrigas

que fazemos sem vacilar.

Por isso, urgentemente precisamos mudar,

caso contrário continuaremos emperrados

em relação aos avanços

que levam uma sociedade a brilhar.
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EVOLUÇÃO

Quando leio, pesquiso e me lembro

toda a ignorância causada

exatamente pela falta

do entendimento científico

qual, quando atualmente comparo

os dias de hoje com esse recente passado

então, vejo claramente essa evolução

rapidamente surgindo e transformando

o nosso cotidiano

porque, com esse tremendo saber

o homem velozmente está mudando

e, naturalmente se transformando

em um robótico ser.
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EVIDÊNCIAS

As evidências são claras

em relação a presença alienígena

em nossas vidas diárias

portanto, o que realmente precisamos

é a confirmação dos governos

como também da Igreja

para, assim confirmarem

essa incrível realidade

e, com coragem revelarem

tudo aquilo que realmente sabem

em relação às criações

pois, em nome da verdade,

pelo menos três nesse planeta ocorreram

separadas por grandes períodos de tempo

por diferentes seres cuja tecnologia

e profundos saberes

foram considerados serem deuses,

apesar de apenas serem

extraterrestres provavelmente vindos

de universos paralelos, sinto,

porque continuamente o cosmo colonizam.
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SUCESSO

Todo ser precisa reconhecer

que, o segredo em relação ao sucesso

está diretamente relacionado

em como enfrentamos, de fato,

as adversidades, que, na realidade,

sempre nos aparecem

até mesmo, quando não esperávamos.

Porque, dependendo da maneira que lidamos

portanto, como lhes enfrentamos,

poderemos realmente crescer

regredir ou continuar no mesmo plano

pois, as atitudes que tomamos

são diretamente responsáveis

das infelizes ou felizes realidades

que, de verdade, constantemente criamos.
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COMUNICAÇÕES

Sob as estrelas estou me comunicando com fervor

com exóticos e iluminados seres cujos impressionantes

saberes me fascinam devido ao seu incrível teor.

Porque telepaticamente vejo como também recebo

informações cujo relevo considero serem urgentes

pois, têm a ver com esse planeta que

estamos destruindo rapidamente

e, com isso, às dramáticas transformações

que, atualmente estão surgindo.

Portanto, evidentemente sinto que, pelo menos

esses seres estão realmente preocupados

com o que infelizmente estamos fazendo

com este planeta tão lindo e, importante, de fato.

Daí, evidentemente concluir assim como saber,

que em nossas consciências existe um

impressionante poder porque, sem verdadeiramente

sair da confortável cadeira onde estou,

pelo cosmo livremente viajo como também me

comunico com seres que constantemente criam

e tudo realmente criaram, quão grande é o seu saber.
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DIA DA INDEPENDÊNCIA AMERICANA

Refletindo nessa data comemorativa

da bonita e complexa história americana,

escrevo uma reflexão cuja vergonha

realmente se mistura com as grandes conquistas

e aventuras desse país onde a riqueza

juntamente com a liberdade e beleza

assim como o poderio militar, realmente o levou

a todo o mundo, de fato, dominar.

Graças também aos enormes avanços tecnológicos

assim como os tratados realizados

com seres que conosco coexistem

nesse cosmo cujas realidades fazem-me pensar.

Para, então, chorar e me calar com os

acontecimentos atuais pois, essa nação foi formada

por imigrantes de todas as raças

que vieram em busca de sonhos singelos

e, em muitos casos até literalmente fugindo

das opressões que em seus países enfrentavam.
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Acontece que agora, esse mesmo Estados Unidos

está lamentavelmente agindo exatamente como

no passado fez a também bela, mas velha Europa.

Portanto, como se fosse um ciclo,

vejo claramente tudo isso,

contanto ter rapidamente decidido escrever

nesse dia totalmente festivo

sobre a complexidade dessa impressionante realidade

tentando entender os seus reais motivos

que levaram pelo menos um terço do seu povo

a infelizmente abertamente optarem

a discriminarem os que fogem da crueldade

em busca de paz, segurança e um bem-estar

como, no passado sabiamente fizeram

esses que a independência nos deram

lutando contra toda forma de racismo

por Deus, o povo e esse lugar

verdadeiramente amar.

Por isso, refletindo em tudo isto,

francamente confesso estar perplexo

com essa estúpida mentalidade, atesto

qual, receio não terminar.
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DIFERENÇA

Existe uma grande diferença

entre o cansaço e o preguiçoso

pois, a preguiça é realmente inimiga

de todo e qualquer trabalho

mas, o cansaço geralmente é causado

devido às árduas atividades

ou, em alguns casos,

os remédios que tratam

uma ou diversas doenças.

Por isso, antes de criticarem

alguém na realidade,

precisamos primeiramente saber

essa exclusiva diferença

qual, claramente determina

o cotidiano desse ser.
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DESNUDAR AS PALAVRAS

Desnudar as palavras

para, assim, ver a sua graça

quando lhes analiso sem hesitar.

Porque, para a gente claramente entender

tanto o que se lê

como o que se cria por querer,

primeiramente temos que minuciosamente

cada palavra observar

e, nesse contexto desnudar

para, que, então,

a sua total conjunção

após a sua desnudação,

possa ser naturalmente entendida

e, por todos bem recebida

aumentando assim a razão

pela qual vos desnudo com paixão.
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EMARANHADO

Tudo que fisicamente existe

e, apesar da complexidade,

na realidade convive,

portanto coexiste

totalmente amaranhado

independente da distância que, de fato,

entre esses objetos ou seres

realmente existe.

Daí ficar maravilhado

por verdadeiramente entender

que, quando tudo foi elaborado

nesse laboratório mágico

onde claros erros ocorreram,

pelo menos é assim que vejo,

nesse imenso teatro.
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EGO

Todos nós aspiramos

e, portanto sonhamos

na vida algo fazer

para, assim, naturalmente crescer.

Mas, infelizmente nem todos

sabem realmente controlar

o seu enorme ego

por isso, a si mesmo prejudicam

e, nesse processo esquisito

há muitos também prejudicam

criando assim contínuos conflitos

só por não cautelosamente pensar.
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UTOPIA

A irresponsabilidade

juntamente com a

corrupção e a imoralidade

são a causa na realidade

dessa utopia que, de verdade

existe nesse mundo

cada vez mais violento

anarquista e confuso

por isso, quando lhe analiso

então, francamente afirmo,

estar rapidamente caminhando

para a sua própria destruição.
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TEMPO PERDIDO

Fico realmente apreensivo

por ver tanto tempo perdido

dessa complexa geração

porque, em vez de estudarem

para, assim, crescerem de verdade,

passam a maioria do tempo

entregues à mercê dos ventos

que, por outro lado sem lamentos

lhes sacodem ao chão

e, sem nenhuma piedade.

ATOS

Devemos tomar cuidado

com os nossos atos,

para assim não nos tornarmos

cúmplices nem vítimas.
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OPÇÕES

Temos realmente nessa vida

de fato, inúmeras opções

quais, livremente podemos escolher

para, então, nessa existência crescer

e, os frutos obviamente colher

em relação ao que decidimos

por isso, ser importante, afirmo

usarmos sempre a razão

para, assim, não termos prejuízos

e, nesse contexto sermos precisos

portanto, tendo o sucesso na mão.

AMOR

O Amor não é medido por palavras, mas pelos

atos realizados da suposta pessoa amada.

E a razão disso é porque o Amor não é um objeto

mas sim, um sentimento.
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AMANHECER

Em cada amanhecer

temos a obrigação de saber

que a vida é uma dádiva,

e sendo assim então vamos vivê-la

gratos e não em besteiras

pois, realmente desconhecemos

como estará vindo

o próximo amanhecer

nesse universo onde os risos

se misturam afirmo,

com a dor e as lágrimas,

por isso não ser um paraíso

como tantos iludidos

gostam de pregar pelas praças.
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CRÍTICA BÍBLICA

Estudei intensamente a bíblia,

foram mais de vinte anos

de profunda dedicação,

mas com o passar do tempo

cheguei à concreta conclusão

ser uma enciclopédia realmente repleta

tanto de contradições como manipulação,

porque Deus não tem seres favoritos

nem essa criação ocorreu

como ela veemente ensina afirmo,

daí não prestar mais atenção,

preferindo seguir a minha vida

em plena espiritualidade

entendendo existir um Criador

mas, que não tem nada a ver

com esse livro que humanos escreveram

no intuito de esconder a verdade.
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RACISMO

Em pleno Estados Unidos

realmente totalmente desunido

todo o mundo tem visto infelizmente

ainda existir um enorme racismo

causado por esses seres pálidos

que lamentavelmente pensam

ser superiores em tudo

apesar dos incríveis absurdos

que constantemente criam

e, como se isso não bastasse

o presidente daqui na realidade

pensa e age como esses bobos
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provando nesse contexto ser um louco

porque o legado que elaborou

durante a sua curta passagem

como líder do mundo livre,

me envergonhou com toda sinceridade.

Pois sou um homem branco

democrata socialista de verdade,

por isso estou contente

por ver tanta gente mudar de partido e abraçar

essa ideologia que sei em breve irá

o caminho desse país mudar e,

de uma vez por todas acabar

essa mancha negra que aqui ainda está

que é o racismo.
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A REALIDADE DE HOJE

A realidade de hoje

claramente vejo,

que não vivemos em relevo

mas sim, numa incrível manipulação.

Porque a religião está totalmente politizada

e os políticos supostamente religiosos,

aumentando a farsa

e se afundando no fosso

que naturalmente criaram,

por isso estamos cada vez mais desligados

dessa armadilha que só manipula, de fato.
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TEMPO PERDIDO

Realmente sinto que tudo que aprendi

francamente está errado

por isso, de fato, claramente vejo

tanto a física como a química

que veemente nos ensinam

ser naturalmente um tempo perdido,

exatamente como tem sido

a nossa maleável história

totalmente manipulada e torcida

em prol desse erroneo ensinamento

em todos os sentidos,

por isso existimos na ignorância

sob uma supérflua glória.
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COMPLEXO SER

Matamos, mentimos e roubamos

e, como se isso não bastasse,

criamos instituições cuja dualidade

operam na realidade

tanto fazendo o bem como o mal,

por isso abismado fico

com esse complexo ser

que, francamente custa-me entender

juntamente com essa criação,

onde o nexo realmente não entendo

porquem de fato, não tem uma conclusão.

POEMA

A real beleza

juntamente com a grandeza

do poema realmente está,

quando lhe desnudamos

e, detalhadamente analisamos

os versos que alegremente criamos

por a poesia naturalmente amar.
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TRADIÇÃO VERSUS REALIDADE

Nasci num berço cristão

de denominação católica,

por essa razão cedo aprendi

todas as tradições dessa religião enfim.

Quando cresci, estudei e vi,

de fato, várias contradições,

tanto em seu livro considerado sagrado

como também nas tais tradições

que outrora segui apesar de não entender

as razões que exercia essas tradições

como se fosse um cego, de fato.

Por isso, hoje vejo tudo isso,

e na realidade prefiro não mais me envolver,

por evidentemente saber

que nem a religião nem a tradição

realmente salva o ser,

optando pela espiritualidade

e, sendo assim, me abrir para um Deus

totalmente livre de formalidades,

seguindo portanto a sua essência

com toda naturalidade.
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NATAL

Devemos urgentemente entender

que o Natal não é essa tradicional loucura

que erroneamente criamos

nessa troca de presentes que sempre

demonstra um egoísmo perene

que, na realidade não tem nada a ver

com o nascimento desse incrível Ser

que por querer aqui nasceu

sofreu e na maldita cruz morreu

para nos ver em seu Paraíso.

Pensem nisso e verão

que o Natal é uma celebração

do seu nascimento e não

do que o materialismo juntamente

com o egoísmo nessa cega tradição

que te faz ver e essa tolice fazer,

para alimentar o ego do teu ser

totalmente vão por lhe faltar saber,

por isso vive mergulhado

nessa errônea, de fato, tradição.
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DIMENSÕES

Estou totalmente convencido

existirmos dentre dimensões,

por isso devemos ter cuidado

com tudo aquilo que criamos, é claro,

porque o que fazemos aqui

afeta diretamente o outro lado

dessas dimensões, de fato,

quais não têm fim.

MENTE

É super importante sabermos

proteger a nossa mente,

caso contrário em vez de vivermos

naturalmente sempre na frente,

passaremos a seguir gente

que constantemente manipula

e, nesse errôneo processo

cegamente permitiremos

que a mente seja lavada

e, lamentavelmente na cauda existiremos.
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REVELAÇÃO

Após atentamente ver

esse magnífico documentário

como também ler

o que esse astronauta americano

juntamente com uma cosmonauta russa

numa conferência revelaram,

por algum tempo calado

realmente pensei,

e agora finalmente entendi

que, nesse já longínquo passado

extraterrestres que nos criaram falaram

que juntos aqui retornariam

e, foi exatamente isso

que esses cientistas ao mundo

através desse documentário

livremente revelaram,

portanto preparem-se!

Porque em breve saberemos em detalhes

como realmente foi essa criação, de fato,

qual, espero que seja recebida

com toda naturalidade é claro.
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A RAZÃO

A razão de vivermos em contínios conflitos

de caráter totalmente tribal,

tem a ver com a nossa origem

daí sermos tão desiguais.

Por isso, evidentemente que não acredito

na história da criação veemente contada e narrada

pela denominação cristã

há muito manipulada e, por essa razão

perdeu a sua graça.

Porque a verdade está absolutamente clara,

que não somos descendentes de Eva nem Adão,

mas sim, de diversos seres

extraterrestres que criaram
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e, na realidade constantemente criam

nesse imenso cosmo repleto de laboratórios

contanto de elaborações

que fazem com prazer e saber,

e essa é a pura razão

dessas sangrentas guerras continuarem

quando deveríamos existir na paz

e, em completa fraternidade

por sermos todos irmãos,

por essa razão afirmo,

algo está naturalmente errado

nessa dogma de verdade.
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RIDÍCULO

O que realmente está acontecendo

com os Estados Unidos,

é a maior prova e exemplo

quando um país se torna desunido.

Porque o fato que setenta milhões votaram

num monstro e louco, de fato,

após terem presenciado

as inúmeras barbaridades e ilegalidades

por esse paranóico causado

é francamente imperdoável,

além de ser ridículo, é claro.

Por isso o mundo hoje

olha para esse país totalmente assustado

por claramente ver

a terrível transformação e retrato

causado por quase metade dos seus eleitores,

que assim evidentemente deixaram

uma profunda mancha em sua história.
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Porque a invasão no congresso

juntamente com as matanças e destruição,

tristemente provaram que essa nação

construída pelos imigrantes,

claramente provou ser racista

por isso, estou abismado afirmo,

pois vejo com esse atual governo

literalmente está no avesso

do país que um dia conheci e vivo,

ter lamentavelmente abraçado o ódio

e, com isso, tolerado abusos

devido aos inúmeros absurdos

que lhe levaram ao ridículo

no cenário mundial

qual, está realmente provocando

tanto histerias como simples risos

ao verem chocados esse engano

realizado real e livremente,

portanto não por detrás do pano.
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QUINHENTÃO

Mais de quinhentos anos se passaram

desse errôneo descobrimento

e, claramente vejo

com amor e grandes desejos

a nossa Literatura evoluindo

e, com isso atingindo

fronteiras longínquas,

porque deixamos de lado

o português antiquado de Camões,

abraçando assim o modernismo

que o Machado afirmo,

trouxe sem nenhumas ilusões.
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Daí estarmos progredindo,

porque com esse aperfeiçoamento

no campo linguístico,

melhoramos imensamente essa língua,

agora não mais de Camões,

graças ao brasileirismo introduzido

no idioma de Machado, é claro,

que literalmente, de fato,

está conquistando milhões,

demonstrando assim um belíssimo quadro

após quinhentos anos terem se passado

e, naturalmente conquistado

verdadeiramente multidões

que têm corações verde e amarelo,

devido ao colorido desse paraíso

e do que somos nesse mundo,

em principal o literário.
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MACHADO

Todo aquele que leu ou lê

as obras literárias de Machado,

seja no original

ou nas diversas traduções,

logo realmente irá ver

e assim naturalmente reconhecer

que cedo ele buscou o saber,

por isso, devido a esse querer

e, de fato, grande visão,

nas letras se imortalizou

e um vulto se tornou

pois, é considerado o maior escritor

da América Latina, é claro,

como também dentre os maiores

eacritores mundiais

apesar de não ter sido

nem nobre e nem rico,

provando portanto com isso

que, quando se procura aprender

não existem limites quando se atinge

o saber por querer.
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POESIA

No vigor da poesia estou

mergulhado com todo amor

para, assim, em versos livres enfim,

esse mundo cada vez mais sangrento iludir.

E, assim, em palavras sempre eloquentes

tento evidentemente

desviar a atenção dessa maravilhosa gente

desse cotidiano violento

qual, realmente sinto,

que a poesia com a sua beleza e magia

poderá transformar sem agonias

essa sociedade cuja esperança na realidade

constantemente luta para o país não afundar.
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ESPERANÇA

É muito importante aprendermos

a ter esperança e não o medo

que tanto teima em ficar

na mente dessa gente

que, por ignorância obviamente,

infelizmente persiste em lhe abraçar.

Por isso, não canso em alertar

principalmente os vulneráveis,

dando-lhes assim coragem

para, então, radicalmente mudarem

a maneira de pensar

e, de uma vez por todas verem

que a esperança literalmente encoraja

as dificuldades que enfrentarão

em suas árduas e longas estradas

que, assim, com a esperança por fim,

naturalmente vencerão.
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ESPERANÇA II

Todo ser precisa ter esperança

para então na bonança

a sua vida viver,

caso contrário será derrotado

por esse mundo cuja esperança

tornou-se um mito, de fato.

URGENTE NECESSIDADE

Analisando esse mundo

cada vez mais fecundo

e, intrigante na realidade,

vejo que urgentemente precisamos

uma paz duradoura

para acalmar essa humanidade

que, constantemente briga

em suas futilidades.
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NOVAS GERAÇÕES

Naturalmente sempre confiei

nas novas gerações

por geralmente não se deixarem

ter na realidade

as suas mentes lavadas

com meros mitos cuja maldade

vemos de verdade

o que essa triste realidade

causou nas velhas gerações

que, sem oportunidades

abraçou essas tradições

repletas de ilusões

enquanto isso, o tempo passou afirmo,

nada mudando, de fato.

Por isso sempre tive confiança

como também esperança

nas novas gerações

e, apesar das lamentações

estão verdadeiramente estudando

e, assim transformando

graças à educação,

essse país gigante e nunca vão.
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ESPERANÇA III

Apesar de ser um romântico realista

tenho uma esperança sempre viva

residindo dentro de mim,

embora também saiba

que muitos entendem essa palavra

se tratar daquele inseto

verde, magrinho e bonitinho

que se encontra nos jardins ou na grama muitas vezes,

pelo fato de desconhecerem a esperança

pela dura vida que vivem, de fato.

ENGANO

Existo numa época

onde o engano realmente atesta

a razão pela qual

da tremenda dificuldade

de obtermos não apenas o bom senso

mas, também a verdade,

porque quase todos mentem

em prol de fúteis irrrealidades.
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CRESCER PARA VENCER

Devemos realmente saber cultivar

sempre o bem-estar,

para que asssim possamos

sem ilusões nem enganos

realmente o bem aprender

para, assim, sadiamente viver

e, então poder crescer

e naturalmente vencer

a vida que sempre nos oferece

situações inesperadas para enfrentá-las

em nossa nunca limpa estrada

onde devemos caminhar.

CORRUPÇÃO

Quanto mais um partido

se tornar abusivo

devido aos seus próprios políticos

viverem numa sempre constante corrupção

então, maior serão os riscos

de literalmente venderem

realmente toda a nação.
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HARMONIA

Em harmonia devemos viver

pois, faz parte do saber

para, então, se poder

verdadeiramente crescer

e, portanto atingir

o ápice, para assim,

em harmonia seguir

uma existência de relevo

livre de vícios e medo,

totalmente em paz

que, aliás não tem preço.

E, nesse processo quase perfeito,

aprender a realmente equilibrar

as naturais emoções

para, assim, afogado em paixões

a harmonia evidentemente continuar.
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SERENIDADE

Observando toda essa beldade

sob a sombra de floridas árvores

tranquilamente estou

e, nessa serenidade

animado avisto

inúmeros patos nadando

como também lindos pássaros voando

nesse céu sem risco

de serem inesperadamente abatidos

porque, aqui, nesse lugar quase sem fim,

não se pode caçar nem pescar

por exclusivamente ser

uma área de proteção ecológica

cuja beldade juntamente com a serenidade

fazem parte de uma realidade

que, realmente amo

daí, frequentemente vir aqui

para, simplesmente observar

e, naturalmente escrever e meditar

pois, costumo na natureza me espelhar.
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CORRENTE

Vamos criar uma corrente

pela paz constantemente

e, assim, unidos sempre

olhando sempre pra frente

essa virtude espalhar,

porque do jeito que tudo estar

o futuro não será como quis e sonhei

brilhando em toda vida

que a paz naturalmente abraçar.

PAZ II

Coexisto num mundo

imenso, belo e fecundo,

contanto verdadeiramente eclético

mas, onde lamentavelmente o nexo

infelizmente pouco existe,

por isso a paz persiste

em francamente não existir

devido aos terríveis absurdos

que todos os dias vejo quase sem fim.
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P A Z

Quando o mundo finalmente entender

que a paz é um dos frutos do saber

então definitivamente pararão

de suas intrigas sem fim.

Porque os enormes benefícios

que a paz naturalmente traz

vale a pena abraçá-la

e, nesse contexto multiplicá-la,

para que assim

nessa corrente pra frente enfim,

todos dela se beneficiarem

e nessa realidade continuarem

felizes por nessa bênção estarem

e, evidentemente sem lastimarem-se

por verem a paz em todo lar.
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LUTANDO PELA PAZ

Que coisa totalmente absurda

termos realmente de lutar

para ver se podemos criar

e, assim, provavelmente viver

na paz tão desejada

mas, infelizmente pouco criada

pois, literalmente por toda praça

em vez de paz vejo batalhas

para se sobreviver.

MEUS VOTOS PARA ESSE NOVO ANO

Desejo sem enganos que esse novo ano

quebre esse ciclo ridículo

de violência dentre os humanos

e, que realmente seja

o marco para não somente essa década

mas, para as futuras

e, que todos consigam viver em paz

aproveitando o saber que tudo jaz.
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PERDÃO

Analisando esse mundão naturalmente vejo

que, apesar dos incansáveis desejos

que todos constantemente sentem

com diferentes objetivos, vejo também

um grande inconformismo, assim como indiferença

juntamente com a falta de paciência

assim como perdão que, pelo menos para mim,

observo ser a chave para toda real liberdade.

Mas para isso temos de reconhecer

que o ego e as vaidades têm de ceder

para então podermos perdoar,

caso contrário sempre nos lembraremos

exatamente daquele ser

que, profundamente nos feriu

e, por isso não queremos lembrá-lo.

Portanto o que esse mundo precisa

são seres que aprendam a perdoar,

porque as sociedades estão feridas

e, por essa razão ferem num ciclo que tem de acabar.
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PALAVRAS

Toda palavra expressada

fica incrivelmente arquivada

num gigantesco computador

e, além de ficarem nele armazenadas

são também distribuídas

em formas pensadas

contanto, tanto silenciosamente

como telepaticamente

aos seres vivos e existentes

em todos os universos paralelos

nesse cosmo que atesto

ser verdadeiramente quântico.
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CARMA

Graças à dualidade

existente no cosmo de verdade,

para assim manter o equilíbrio

de tudo na realidade

que estamos aqui vendo

o circo pegando fogo de verdade.

Por isso devemos tomar cuidado

e procurar fazer sempre o bem,

porque o carma existe

e, naturalmente persiste

devido à lei cósmica,

retribuir tudo aquilo que fazemos

nesse grão de areia onde coexistimos

interligados por toda a nossa história.
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A RAZÃO

A razão que os Estados Unidos

chegou a essa triste realidade

tem exclusivamente a ver

com esses dois motivos,

primeiramente o grande racismo

existente aqui de verdade

e, em seguida os políticos

que assistem realmente tudo isso

sem nada fazerem na realidade

porque, quando cautelosamente vos analiso,

vejo que literalmente muitos afirmo,

são também racistas de verdade.

Portanto essa é a razão

que cheguei em relação

dessa terrível situação,

porque lamentavelmente

quase metade dessa vasta nação

é evidentemente racista,

e essa é a pura razão

de estarmos passando por essa dramática situação.
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REALIDADE

Devemos ter naturalmente

cuidados com a nossa mente sempre

pois, como vemos evidentemente

realmente cada evento

e, as diferentes realidades

processamos em nossa mente

para assim obviamente

concluirmos se são ou não verdades,

naturalmente depende

do seu estado, é claro,

porque se não está são

então, lamentavelmente muitos pagarão

por erroneamente terem entendido

ou, em muitos casos permitido

e, por essa razão seguido

como para si absorvido

reais inverdades

e, com isso se destruído

só por não ter tido a capacidade

de entender uma simples realidade.
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NOVOS VENTOS

Depois de longos quatro anos

de tiranias e muitos enganos

devido aos contínios erros e abusos,

finalmente agora estamos recebendo

de fato, novos ventos

de luminosidade e liberdade

quais, representam a democracia

por isso não lamento.

Porque aliás, também faço parte

dessa magnífica sociedade

por ter, como quase todos,

que imigram em busca da prosperidade

dupla nacionalidade e, por realmente ser

democrata socialista de verdade,
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então não preciso dizer que,

por ter livremente votado

e literalmente destronado

o louco e monstro que estava no poder.

Daí, agora ir celebrar

com os meus amigos multicoloridos

a chegada desses novos ventos

que realmente sinto

irão de uma vez por todas mudar

e assim arejar as rosas vermelhas

que estão a brotar

e, com isso, provocando inúmeros sorrisos

por causa da mudança que irá

definitivamente esse país transformar.
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RECADO

Ao meu ver o medo existe

por causa da ignorância

que, lamentavelmente ainda persiste

em terrivelmente prejudicar

existências que em vez de se afundar

poderiam naturalmente brilhar

se na realidade pudessem se educar.

Daí estar realmente frustrado

por ver esse infeliz quadro

dessa gente que amo, de fato,

mas, que, por não ter oportunidades

simplesmente vegetam ao Deus dará,

nessa fria e dura realidade

que não encontro um jeito de mudar.
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INVERNO

Atentamente observo a neve cair

e, aos poucos cobrir

esse campo imenso e belo

qual, amo sem me iludir.

Porque literalmente aqui

a natureza revela-nos

toda a sua grandeza

como também beleza

em realmente cada estação

em diferentes e vibrantes cenários

quais, amavelmente guardo

dentro do meu coração

com grande emoção

por evidentemente reconhecer

ser totalmente divino, é claro.
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TENTANDO ENTENDER

Na tentativa de desesperadamente entender

a estrutura elaborada

e, há muito tempo aqui plantada,

o que primeiramente tive de fazer

foi literalmente me desconectar

de todas as tradições que em minha vida aprendi

e passar somente a olhar tanto aquilo que via

como também o que recebia

via sonhos, visões, visitações

ou simplesmente as diversas informações

recebidas através da ciência da meditação

contanto via telepatia.

Essa experiência de mais de vinte anos

me levou à conclusão que realmente coexistimos

num cosmo super inteligente

onde seres totalmente diferentes da gente



128

constantemente criam e nunca deixaram de visitar

esse para eles considerado pequeno sistema solar

qual, elaboraram como as pirâmides

e tudo que encontramos

incluindo até mesmo o próprio humano

que aliás é híbrido, pois é fruto

do que a bíblia erroneamente narra

serem anjos caídos,

ensinamento criado para confundir

essa complexa história

qual, essa década em que estamos

finalmente saberemos sem enganos

a razão de tudo ter sido assim,

pois será contado pelos donos que tudo

isso criaram, porque nada é nosso, de fato,

pois somos as suas experiências

feitas há milhões de anos

nesse imenso laboratório.

Essa é a conclusão que cheguei

após independentemente concluir

tudo isso e fim.



129

COMPORTAMENTO

Analisando o comportamento humano

nas áreas da sociologia

como também da psicologia,

confesso que claramente vejo

muitos de seus comportamentos

realmente não fazem nenhum nexo,

por essa razão atesto apesar de não ser médico,

naturalmente não estar surpreso

de termos tantos problemas

pois, quando a mente não atina,

contanto não funciona no seu processo natural

então o que temos de esperar devido a essa

terrível falha, são os frutos que a loucura

constantemente faz às claras,

embora sejam errôneas condutas sendo

realizadas diárias por esses que não entendem

que, por causa dos seus comportamentos

a sociedade é quem paga pelos seus erros afirmo

quais, não contém nenhuma graça,

somente desgraça digo, por isso a paz nos falta.
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ENTENDIMENTO

Tenho em minha existência visto

muitos culparem outros

em vez de corretamente aceitarem

os seus próprio erros

e, as suas vidas naturalmente levarem

sem terem com isso

de suas obrigações se desviar.

TEMPESTADES

Muitos culpam a natureza

pelas suas calamidades

mas, se melhor analisarmos,

então veremos, de fato,

que as grandes tempestades

realmente partem dos humanos

por lhes faltarem amor

como também serenidade,

essa é a realidade

que muitos insistem

em não ver de verdade.
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ESPERANÇA IV

 É realmente super importante

termos cada instante

a sapiência da esperança

qual, vem com a paciência

juntamente com a fé

e muita força de vontade

para assim se vencer sem vaidades

e, eventualmente crescer

nesse sempre próspero saber

quando verdadeiramente amamos

o que fazemos por querer.

IMENSIDÃO DOS MEUS PENSAMENTOS

Reflito e analiso

tudo aquilo que recebo

desse cosmo eclético, profundo e lindo

exatamente como é a imensidão

desses meus pensamentos.
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PETIÇÃO

Peço aos governantes desse mundo

intrigantes e mentirosos,

que realmente nos falem

tudo que há muito tempo sabem

sobre a existência alienígena

e as suas diversas criações

espalhadas por todo o cosmo

de universos paralelos

e inúmeros laboratórios.

Porque com a nossa natural evolução

cedo ou tarde saberemos

que por todo esse tempo

fomos lamentavelmente mentidos

sobre a nossa real história

totalmente fora do realismo

pois, tudo que nos ensinaram afirmo

não passar de ficção.
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OBJETIVO OLHAR

Logo após calmamente jantar

e, naturalmente deliciar o meu prato favorito,

bebo um saboroso café

mas sempre com os meus olhos fixos

num belíssimo vaso de um claro cristal

qual, imensamente admiro.

E, nesse objetivo olhar

algum tempo passo simplesmente observando

do ângulo onde estou

essa prima obra de arte que, na realidade

além de ser linda de verdade,

mesmo sem ter flores

para te colorir e nos perfumar,

graças à essa arte foste magnificamente

elaborado, por isso hoje nesse objetivo olhar

objetivamente de ti narro,

pois te admiro sem vacilar.
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PALAVRAS

Tomem muito cuidado

com as palavras

tanto escritas como faladas

que vocês relatam

contanto criam,

porque se irão ferir

então, o melhor por fim

será ficar calado,

pois o silêncio é sábio

e nunca irá ferir,

daí ser preferível se usar esse método

em vez de continuarem em meras discussões

que só levam à intrigas

e feridas contínuas

que as palavras mal usadas

eventualmente irão abrir.
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DESCONHECIMENTO

Acho realmente irônico a maneira

que muitos pensam devido ao grande ego

que adquirem com os seus estudos

quais lhes proporcionam títulos

até mesmo absurdos quando na realidade

não se autoconhecem de verdade.

Comprovei esse fato quando visitei

dois médicos especialistas

Doutorados e renomados,

mas que desconhecem a razão

porque o meu organismo produz coisas

que não deveria produzir, de fato.

E, quando indaguei sobre esse fato

por ser um curioso e querer aprender,

ambos me responderam desconhecer

apesar de serem Doutorados

nessas áreas que estudaram,

provando que ainda desconhecemos

o nosso próprio corpo, de fato,

apesar dos estudos que tivemos

às custas de muita luta e dinheiro, é claro.
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DEUSES OU EXTRATERRESTRES?

Acho simplesmente emocionante

tudo aquilo que fora escrito

em livros considerados sagrados

no contexto da religião

qual, evidentemente acho

logicamente ser um fato,

porque por terem sido escritos

nesse passado já longínquo,

que na realidade a maioria das pessoas

era literalmente analfabeta,

prova que realmente tiveram contato

com esses seres que francamente acho

não terem sido deuses

mas sim, extraterrestres

que nos criaram e contanto retornaram

para verem o humano que aqui elaboraram

nesse laboratório onde testaram

o conhecimento que têm, de fato,

nesse cosmo de inúmeros ensaios

até hoje incrivelmente elaborado

nessa magnífica dimensão.
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REALIDADES DA RELIGIÃO

Essa área filosófica

tem realmente múltiplas faces

e, dependendo do lado analisado

claramente vejo, de fato,

realmente múltiplas realidades

para o mesmo contexto que acho

ser uma grande marmelada de verdade

pois, se cuidadosamente observarmos

então logo veremos que,

toda a sua estrutura está contida no poder,

portanto no domínio

como também nas posições e títulos

que os seus líderes abertamente nos fazem ver.

E com isso muito dinheiro, é claro,

porque sem ele não poderiam viver

nem terem o que têm,

graças aos inúmeros otários

que, por terem sido enganados

ou, em outras palavras roubados,

porque dessa instituição compraram

vagas para as suas pobres almas no céu.
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Tudo por causa da sua própria ignorância

por não entender que isso não é preciso

nem tão pouco ver a corrupção em tudo isso.

Essas realidades da religião

precisam urgentemente serem vistas,

caso contrário a sociedade continuará, de fato,

presa como animais no curral

com as suas mentes totalmente lavadas

nessas falsas promessas dessa farsa

sob a ilusão da graça

da sua arte sacra e belas arquiteturas,

que iludem os olhos míopes e invejosos

dessa realidade pelo homem criada

qual, concluí não levar a nada,

porque apesar de suas semelhanças

em nada tem a ver com Deus

por não passar de uma enorme farsa.
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VIDA

É realmente super importante

podermos naturalmente refletirmos

sem pressões externas, afirmo,

porque somente assim

veremos por fim,

o quanto somos manipulados

em nosso cotidiano,

finalmente vendo o quadro

que, sutilmente é formado

mas, por causa da sutileza

geralmente não é notado

pela massa em geral,

daí me deixar abismado

com essa magnitude

de lavagem cerebral

realmente existente na sociedade

mas, que nem todos conhecem

sobre essa realidade

que existe por esse fim.
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OBSERVAÇÃO

Sentado descontraidamente no banco

desse jardim cujo encanto

me faz visitar comumente,

observo apaixonadamente

toda fauna e flora que, como toda aurora

reluz e me conduz a uma outra dimensão

cuja expressão, vejo claramente uma união

como também inteligência sempre.

Observações que assim

fazem-me realmente refletir

e, nessa reflexão entender

o equilíbrio necessário que temos de ter

para então se viver uma existência saudável

para, como eles transmitir um quadro

onde a beleza, saber e poder

juntos formam o equilíbrio necessário

para, sob esse quadro feliz existir, é claro,

refletindo saber.
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ESPÉCIE HUMANA

Quando realmente reflito

sobre a nossa espécie

então, cheguei à conclusão

que desde a nossa criação

fomos mentidos e abusados

pois, quando profundamente medito

e, com esse sábio cosmo me comunico

recebo e portanto vejo

uma total diferente realidade

daquela que na verdade

me ensinaram, afirmo.

Por isso realmente concluí

termos sido elaborados

para sermos escravos

e, esses seres inocentemente servir, de fato,

exatamente como até hoje tenho visto,

daí estar indignado

com esse sistema, é claro.
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DOGMA

Refletindo na minha norma

e fazendo profundas meditações,

claramente vejo

nesse magnífico relevo

que, a dogma veemente ensinada

pela filosofia religiosa

é realmente repleta de prosa

incluindo a tão prometida salvação.

Isso só foi construído

para obterem o absolutismo

nas suas doutrinas

propositalmente erradas.

Porque o ser humano

não foi criado por Deus

nem muito menos somos descendentes

de Adão e Eva,

mas sim, de diferentes extraterrestres

que por todo o cosmo residem

e, como tudo tem uma origem,
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o primeiro tipo desses seres

é que foi criado por Deus,

se materializam quando querem

mas não têm um corpo

pois são espíritos luzentes.

Portanto a dogma ensinada

nesse atual presente

está totalmente errada,

e foi elaborada para controlar

e manipular as massas

ignorantes e fanáticas

por sua mente consentir em lavar.

Deus absolutamente existe,

mas não tem nada a ver

com o que essa quarta criação

chamada de Homo sapien sapien,

decidiu para si elaborar.
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DIMENSÕES ASTRAIS

Orando e por algum tempo meditando,

cheguei à conclusão

que dimensões existem

como também universos

diferentes e complexos

desse em que coexisto,

e neles existem seres

totalmente diferentes de nós, afirmo.

Aprendi tudo isso,

vendo, ouvindo e me comunicando

telepaticamente se falando,

portanto apenas usando

em total silêncio a minha mente

contanto a consciência,

ciência que não causa pranto

devido o seu poder e encanto,

enquanto ao mesmo tempo revela

seres e vidas infinitas

existentes intercaladamente

nessas dimensões astrais

quais, coexistem infinitivamente.
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A VÍRGULA

Analisando um texto notei que a sua construção

estava repleta de vírgulas em toda essa narrativa clara.

E nessa fantástica viagem sem fisicamente

deixar o meu lugar, em minha observação achei

como se estivesse dentro de um veículo

circulando numa rua onde existem várias paradas

embora realmente breves.

Porque é exatamente assim que toda narração

enfim, a vírgula nos oferece,

caso contrário continuaríamos seguidamente lendo

e, se não existissem essas rápidas paragens

então, atropelaríamos sem piedade

as palavras que dão sentido e graça

em toda narração na realidade.

Daí achar a vírgula fundamental,

por não colocar um ponto final

como o ponto na narração

faz com toda naturalidade.
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SISTEMA ILUSÓRIO

Todo aquele que estudou

ou, como eu,

por profunda curiosidade

intensamente de verdade leu,

principalmente textos super antigos

considerados como sagrados

e, quase mil anos elaborados

antes dos textos colocados

na bíblia que, claramente vejo

terem sido literalmente copiados.

Pois, quando os comparo

com o idioma inglês,

língua onde tudo termina traduzido

por ser um ponto de referência linguística,

fica para mim totalmente claro

que nesse já antigo passado,

a palavra "deuses" é vastamente usada
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nesses textos, de fato,

palavra que pode muito bem ser traduzida

como nos textos bíblicos como "anjos",

mas, por causa do seu contexto

está evidentemente errada,

porque anjos não se reproduzem.

Por essa razão e tendo a própria doutrina

como também um ponto de referência,

então esses seres não são anjos

nem acredito serem deuses,

mas sim, extraterrestres

que tudo existente nesse universo,

pelo menos é assim que afirmam esses textos

quais, aparentemente foram

os primeiros criados

vindos da Índia onde foram encontrados.



148

SOCIEDADE REBELDE

Sentado numa cadeira no meu quarto

realmente abismado estou

por tanto ler como ver

tantos problemas que

no cotidiano se enfrentam

daí tanto dissabor.

E, por causa da falta de amor

muitos literalmente se revoltam

e, assim se tornam

numa sociedade rebelde,

daí por isso ninguém mais se entende

e, com isso, as existências afirmo,

devido à grande violência

tornam-se realmente breves.
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PRAZERES

Simplesmente observando o ser humano

vejo que somos iludidos por prazeres,

que às vezes até mesmo matam

ou por aquilo que chamamos de amor,

contanto por um sentimento

ou, por doenças adquiridas, de fato.

Portanto, analisando tudo isso,

então claramente vejo

não passarem de meras ilusões esses desejos

que todos nós sentimos

porque foi assim que fomos elaborados

ou seja, e ecléticos em aparências

e orgânicos em essência

contanto, exatamente como é

a flora e a fauna que,

devido aos seus contínuos prazeres

se procriam e mudam os aparentes

cenários onde habito por serem orgânicos

e portanto maleáveis, de fato.
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ESCONDERIJO

Analisando toda essa elaboração

nesse planeta onde coexisto

tanto com os seres que foram criados

como também com os seus criadores, de fato,

logo vejo que elaboraram

as montanhas, desertos, rios e lagos

como também as florestas, grutas e cavernas

assim como as profundezas dos mares

para claramente usarem

como um esconderijo,

pois não queriam por nós serem encontrados

por esse planeta ser

um dos seus laboratórios, de fato.



151

RENÚNCIA

Uma renúncia pode causar

surpresa ou revolta,

mas se realmente analisarmos

caso a caso,

iremos então notar

que esse ser que renunciou

realizou esse ato forçado

ou, pelo seu próprio bem-estar.

Por isso evidentemente vejo

a renúncia ser geralmente usada

na tentativa ousada

de tentar livrar esse ser

de danos maiores

contra a sociedade

que jurou proteger.
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