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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 76 obras poéticas
incluindo esta que ora é lançada 77, 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)
VII Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Poesia -
"Armário do terror"  - Menção Honrosa (2022)
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*a – Poemas da Interligação é uma tríade poética.
b – As obras “ Deus” e “ Universos em Poesia” foram publicadas
em coautoria com Mainá Medeiros.
c – Livros editados em coautoria com Mainá Medeiros in memorian
“ Poemas de Amor” e “ Existência Poética”.
d – Obra publicada em coautoria com Lenival de Andrade -
“Nordestinamente Brasileiro”.
e – Livros traduzidos pelo autor para o inglês “Poemas da Inter-
ligação  – 3/Poems of Interconnection – 3”, “Fábulas/Fables” e
“Perfil/Profile” e  “Quimera/Chimera”.
f – Coleções organizadas pelo autor "LUZ - Antologia Poesia e
Prosa" e "AURORA - Coletânea Poesia e Prosa".
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233 FRASES



19     Silvio Parise

Inveja
Esses que estão falando mal de mim é porque não têm
a capacidade de fazer o que faço.

Medição
Devemos medir cada ser não pela sua aparência,
mas pelo seu comportamento, pois isso dirá quem
realmente ele é.

Evidências
As evidências nunca enganam, o que sempre nos engana
são as propagandas humanas e isso é um fato.

Realidade
Nunca se iludam com as aparências e sempre
sigam as evidências, porque elas sempre mostrarão
a realidade.
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Louco pela vida
A vida apresentada pela natureza revela-me quão
impressionante é a sua grandeza.

Política
Aprendam a gostar de política porque, queiram ou não,
as nossas vidas diretamente dependem dela.

Investimento
Nada é de graça, pois tudo tem o seu preço,
mas se for em prol do conhecimento então
vale a pena se gastar, afirmo.

Chegou a hora
Chegou a hora de nos unimos para
mudarmos a nossa história.
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O Real
O real não está constituído somente naquilo que
vemos, contanto no que é visível, porque o invisível
coexiste interligado em tudo sempre.

Instintos
Sigam sempre os seus próprios instintos e
não o que lhe sugerem seguir.

Sistema jurídico
O sistema judiciário existe para seguir e impor as
leis que, se não forem ao pé da letra cumpridas
ficará totalmente desmoralizado e com isso
provocará o aumento dos absurdos, de fato.

Coincidências
Realmente não acredito em coincidências, mas sim,
em ciclos totalmente naturais.



22     Silvio Parise

Análise dos problemas
Se realmente a fundo analisarmos as origens dos
problemas então logo notaremos serem quase
todos pelo homem criados.

Tempo
Parem de perder tempo com gente que não quer
aprender e invistam naqueles que realmente têm
sede de saber.

Esquisitismo
Coisas esquisitas existem graças à vasta natureza.

Culpa
Parem de culpar os outros pelos seus próprios erros
e culpem a si mesmos, porque ninguém é perfeito e
isso faz parte da educação.
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Pele
Não é a cor da pele que dita quem esse ser realmente
é, mas sim, o seu caráter.

Natureza
Se o mundo amasse como a natureza então esse
planeta seria um verdadeiro paraíso.

Leitura
Não se deve ler por obrigação, mas sim, por querer.

O saber
Tristemente o que a gente vê nas ruas são somente
gritos e ignorância, porque o saber se encontra nas
universidades por serem elas que realmente
iluminam a sociedade.
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Aprendizagem
O saber sempre nos libertará, mas a ignorância
naturalmente nos escravizará.

Vira-latas
O povo brasileiro é trabalhador e tem competência,
mas o que acontece é que parte da elite não vale nada,
daí muitos confundirem e erroneamente chamarem
a sociedade de vira-latas, graças a algumas frutas
podres e mais nada.

Congresso
Para o Brasil poder em todos os sentidos avançar
esse atual parlamento terá de se renovar, é claro.

As palavras
Tomem bastante cuidado com as palavras que
vocês falam devido ao fato que nunca retornarão
vazias, de fato.
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Decisões
Não adianta se pensar em mudar e logo se calar,
pois essa mentalidade não mudará a realidade
em que agora se está.

Política
Não permitam que a política nos aprisione, votando
nos políticos que querem nos ver livres.

Tempo perdido
Se o homem falasse menos e trabalhasse mais não
perderia tanto tempo, que não volta jamais.

Falsas promessas
Parem de prometer o que sabem e que nunca irão
fazer na realidade.
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Aprendizado
O aprendizado é bom, se tornará ruim se estiver errado.

Criar
Falar e prometer é fácil, o difícil é criar sem imitar.

A China
A China está dando uma lição de vida no mundo
mesmo sendo comunista, de fato.

Educação
Todo país que cresceu é porque soube primeiramente
investir na sua educação.

Servidão
Servir é um digno ato, mas não como escravo.
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Dificuldade
A dificuldade não está em falar, mas sim, em fazer,
porque isso implica querer e vontade de criar.

Palavras
Algumas palavras são proféticas pois sempre
retornam e assim nos mostram as evidências.

Os dois grandes males na nossa sociedade
A grande desigualdade social que temos é causada
pelo racismo e a falta de oportunidades que
propositalmente não são geradas para as classes
mais baixas desse país.

Identidade
Se você desconhece quem realmente é, então é
porque não tem uma identidade, portanto não se
identifica como cidadão da nação onde nasceu.
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Votar na esquerda para mudar
Vamos votar na esquerda para mudarmos esse péssimo
cenário e assim totalmente revolucionarmos esse
lugar, para melhor, é claro.

Modo de ver
A beleza está nos olhos daquele que vê,
assim como a perfeição.

Progredir
A razão lógica de estarmos aqui é para progredirmos
e não ficarmos parados como se fôssemos
um carro velho quebrado.

Dualidade
Toda mentira gera tempestades enquanto a verdade,
apesar de dura, causa claridão e liberdade, daí
compará-la com a aurora.

Vamos à luta
Agora ou dá ou arrebenta! Vamos à luta companheiros.
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O povo
O povo cansou de ser usado como escravo, agora
procuram por saber e laser, é claro.

Partido político
Partido político existe para servir e
não para ser servido.

Radicalização
Uma sociedade que se radicaliza tanto no campo
religioso como político existirá sempre no limbo
da sua maleável realidade.

Socialismo econômico
Estou totalmente convencido que somente o
socialismo econômico mudará essa nação.

Mentalidade retrógrada
Quem ainda insiste em discriminar prova o quanto
atrasado realmente ainda está.
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Seja prudente
Não seja careta, mas sim, prudente e viva
uma vida saudável sempre.

Caráter
Não são as aparências que formam o caráter
de um ser, mas sim, os seus atos.

Tiro no próprio pé
Não votar na esquerda nessa eleição significa atirar
outra vez no próprio pé.

Justiça
Façam a sua parte e sempre fiquem do lado da justiça
para assim naturalmente prosperarem.

Tempo revolucionário
O tempo é de revolução e depois dele surgirão as
reformas necessárias para a nossa evolução.
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História pessoal
Ao escrever e publicar livros você também está
construindo a sua própria história.

Conhecimento
O conhecimento é a maior preciosidade que
alguém pode ter de verdade, porque o levamos
para a eternidade.

Socialismo democrático
O socialismo democrático não é apenas uma ideia,
mas sim, o melhor sistema de se viver.

Entrega
Nunca se entreguem às organizações criminosas
e às drogas, mas sim, ao saber, porque é ele quem
de tudo que é lixo salva.

Evolução
O Brasil precisa evoluir e não se autodestruir.
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Aposta
Quem quiser nessa roleta chamada vida vencer então
aposte as suas fichas na esquerda brasileira e irás
vencer.

Confiança e esperança
A confiança juntamente com a esperança é o que
levará a esquerda brasileira vencer essa eleição por
lhe terem assim como Lula em seus corações.

Liderança
Vamos mostrar a todos que também sabemos liderar.

Idiotas
Se realmente pudesse transformar em dinheiro o
número de idiotas existente nesse país então
estariam ricos meus queridos.

A mente
A mente é super fértil e, quando sã prova ser
totalmente mágica.
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Relatividade
Quanto maior for um país maior serão os problemas.

Revolução pacífica
Se conseguirmos fazer essa revolução cultural
ocorrer pacífica então significa claramente
que evoluímos.

Política social
A política social não se estuda, ela é construída
no nosso cotidiano por aqueles que verdadeiramente
nos amam.

Salário
Ninguém espere por milagres pois, se o salário
mínimo não realmente crescer continuaremos
a ver tragédias de verdade.
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Sofrimento
Quem gosta de conforto desconhece o sofrimento
do povo.

Tome um lado
Quando você toma um lado nem sempre as suas
decisões se tornam fáceis, mas na realidade tudo fica
mais claro para você nesse caminho continuar.

Soberania
Entregar a soberania de uma nação significa se
autoflagelar e, sem perdão.

Prudência
Seja prudente e estude, essa preparação te ajudará
enquanto você aqui respirar.
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Indiferença
A vida é feita de bastante trabalho e não de indiferen-
ças.

A esquerda
A esquerda em todo o mundo está provando estar
viva, de fato.

O aquecimento
O aquecimento mundial está transformando o mundo,
de fato.

Petição
A minha petição a Deus já foi feita, agora é voltar ao
trabalho para que a minha parte seja feita, é claro.

Destinado a sonhar
Talvez por causa do destino nasci destinado a sonhar.
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Trabalho informal
Todos sabem que o trabalho informal não é seguro
pelo fato de não oferecer seguridades.

Terríveis absurdos
Devido aos terríveis absurdos aumentam rapidamente
os números das valas.

Jogos de narrativas
A mentira tem pernas longas, mas a verdade por ser
absoluta sempre nas narrativas vencerá.

Sonho apenas não chega
Não adianta apenas sonhar sem esses sonhos
naturalmente realizar.

Vamos construir
Vamos construir a nossa história
com as nossas escritas.
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Temor
Não temo a morte mas sim a violência humana por
entender o que a ignorância pode com o humano fazer.

Desbravamento
Se continuarmos nesse rumo de destruição
acabaremos também destruídos, de fato.

O deus que muitos adoram
O deus que muitos adoram é o dinheiro e nada mais,
por essa razão são vazios em tudo.

O potencial de cada ser
O potencial do ser humano é realmente ilimitado
bastando com isso nele investi-lo para se ver.

Radicalização
Toda sociedade que se radicaliza se complica na sua
formação social.
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Inflação
Devemos ter cuidado com a inflação por ser a grande
vilã de toda economia.

Por um fio
A nossa democracia está por um fio e isso
precisamos urgentemente entender.

O que precisamos
Precisamos de saúde e educação e não de violência
e ignorância.

Sangue novo
Acredito na juventude e no seu dinamismo de sempre
criar e reinventar.

O Voto
O voto é sagrado, por isso não lhe desperdice e
votem num ser que conhecem, de fato.
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Tragédias
Geralmente a violência resulta em grandes tragédias.

Pensamento errado
Amar alguém não significa tentar lhe controlar nem
muito menos lhe possuir, mas simplesmente cuidar.

Quem ama
Quem ama cuida, o resto é conversa e mais nada.

Palavras apenas não bastam
Políticos, palavras apenas não bastam, provem o que
dizem com ações, de fato.

Injustiças
As desigualdades sociais existem graças às injustiças
livremente praticadas na sociedade.
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Gravidade
Devido à gravidade da situação social brasileira é
urgente que nos tornemos um país democrata
socialista nos padrões das nações nórdicas.

Pedintes
Ninguém gosta de pedir, fazem isso para
sobrevivere na realidade.

O bem-estar
O bem-estar deve ser de todos e não exclusivamente
para uns.

Iluminismo
A onda vermelha está surgindo e em breve iluminará
literalmente todo lugar.

Chama
A chama do amor é intensa daí ser comparada com a
labareda.
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País de cegos
Num país de cegos qualquer vagabundo ou vigarista
pode ser um rei por certo.

Adversários
Na política não se tem inimigos, mas sim adversários.

Fogo
Enquanto palha seca for colocada nessa fogueira
maior será o tempo em que ela irá arder.

Lembrem-se sempre disso
Na política alianças são formadas com partidos
políticos inferiores em números ao seu partido,
caso contrário, cedo ou tarde, terminarás traído.

Parceiros
Não sejam parceiros do atraso e do ódio, mas sim
da esperança e do amor.
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Destruição
Quando a poeira baixar então claramente se verá o
tamanho da destruição juntamente com o rombo
feito no cofre dessa amada nação.

Democratização
Quando a mídia realmente se tornar democrata então
todos ganharão devido às suas narrativas serem
absolutamente claras.

Privilégios
Privilégios existem mas nunca devem serem abusados.

Amor
Quem ama cuida e não abusa, tratamentos indevidos
não são amor.

Políticos
Os políticos foram eleitos para trabalhare para nós
e não para si mesmos como abertamente fazem.
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Liberdade
A liberdade é a maior forma de expressão e a melhor
maneira de se viver.

O diabo
Fora dito que o diabo tem muitas faces e claramente
vejo isso ser uma realidade.

Dualidade
O maior exemplo de dualidade está na realidade dos
dois sistemas em que vivemos de verdade.

Vísceras
Ao lhe tirarem as vísceras automaticamente
deixou de viver.

Vida
Sabendo que a vida é curta então jamais dedicarei o
meu tempo em guerras tribais.

Monarquia
A monarquia de agora em diante será apenas simbólica.
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O verdadeiro amor
O verdadeiro amor é imortal e imutável.

Político
Quando um político só faz coisas erradas então temos
rapidamente de varrê-lo da nossa estrada.

Cúmplices
Nunca sejam cúmplices desses que não acham que o
mal é algo errado caso contrário nunca verão a justiça
prevalecer, de fato.

As cores do nosso país
Parem de usar as cores do nosso país numa vitrine
política e em prol dos seus próprios interesses porque
a bandeira brasileira é de todos e não de um ser ou
partido político.

Educação política
A educação política se tornou super importante pelo
fato de somente assim podermos por saber em que
votaremos, de fato.
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História
A História sempre nos mostra tanto os fatos como os
erros pelos políticos cometidos, de fato.

Questionamento
Devido ao fato de realmente existirmos sob mentiras,
manipulações como também sermos constantemente
pelo sistema discriminados então temos de questionar
tudo, de fato.

O problema das juras
Exatamente como Juca Chaves na década de setenta
falava, o problema está nas juras e, portanto na nossa
cara.  Essa é a herança que temos que se espalhou pela
cultura e, por isso ser difícil agora destroná-la.

Censura
Não podemos censurar e ao mesmo tempo dizermos
que realmente vivemos numa democracia, quando a
corrupção política não permite que sejamos de
verdade democratas e portanto realmente livres.
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O mal é de todos
Quem pratica a violência está causando um mal para
todos e, portanto, para si mesmo devido à natural
reação pela sobrevivência.

Não seja mentiroso
Você jamais poderá no palanque dizer que ama a todos
quando até mesmo a merenda escolar corta e, sem
hesitar.

Máscaras
A verdade arranca as máscaras desses que lhes usam
para se ocultar das maldades e corrupções que
constantemente fazem sem hesitar.

O fio da história
Jamais devemos permitir o fio da história cair pelo
fato dele ser bem maior que todos nós.

Vitória esquerdista
Acredito na vitória esquerdista pelo fato de
politicamente estarmos no caminho certo.
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Quem ama
Todo ser que verdadeiramente ama faz sempre o bem e
nunca realmente desanima, porque a sua natureza é
assim, por isso nunca viverá na lama.

Soberania
Todo país soberamo é verdadeiramente livre e jamais
aceitará intervenções de ninguém e, quando analiso a
nossa história claramente vejo não ser o nosso caso, o
que acontece é que somos mentidos e por isso muitos
não veem isso, de fato.

A maior proeza
A maior proeza que qualquer ser pode realmente fazer
é a de na sua totalidade se entregar para sempre fazer
o bem sem ver a quem, portanto ajudando ao próximo
sem vacilar.

Crença
Não acredito em seres nulos pois, se um ser é assim é
porque é doente, embora saiba existir a classe dos
preguiçosos, porque um saudável ser quer naturalmente
crescer e tem os céus como limite, é claro.
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Luta
A vida é uma constante e contínua luta com poucos
períodos de tréguas, para descansarmos como também
nos organizarmos para as próximas batalhas, de fato.

Sistemas
Comparo os sistemas em que vivemos com o fato
existente entre os gatos e os ratos, porque sempre
veem contra a gente para nos pegar, de fato.

Quando...
Quando um governo não cuida do seu povo então a sua
continuidade realmente não acontecerá, pois o povo
nas urnas lhe rejeitará.

A Verdade
A mentira tem pernas longas e por isso rapidamente se
espalha como o fogo na palha seca mas a verdade apesar
de lenta onde chega tudo clareia como também ilumina.
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A História
A nossa História narrada pelos nossos historiadores ao
mundo mostrará que, ao votarmos na centro-esquerda
salvamos o Brasil do fascismo e dos horrores que esse
sistema pode causar.

Luta
Nenhuma luta é em vão e todas têm o seu lugar na
história.

Reconhecimento
Parem de culpar os seus pais ou aqueles que lhes
criaram por nada de produtivo fazerem em suas vidas
e reconheçam que, para todo ser na vida vencer terá
de tanto estudar como trabalhar arduamente naquilo
que ama por ter vocação, de fato.

Quem ama Deus
Quem ama Deus não pratica nenhum ato abnominável
contra ninguém, pois nele não existe ódio somente
amor, por ser o que Ele ensinou.
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Atos
Quando as súplicas não bastam então temos de ser
determinados a criarmos atos em disciplina e portanto
civilizados.

Oração
Toda oração é uma petição feita ao Altíssimo, por isso
ser importante saber o que está em seus pedidos.

Ser político
Ser político é ser comum por ser um ser que ama a
todos, portanto comunista.

Humanidade
Algo está errado com a humanidade pois em vez de
procurarem a paz juntamente com o prazer abraçam por
querer vícios e o mal de verdade, esquecendo as
virtudes, por isso serem infelizes na realidade, porque
quando construímos algo sem o amor então jamais
poderemos esperar a felicidade.

A política
A política depende de diálogos e não de indiferenças.
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Se...
Se o Brasil rapidamente não mudar e, assim permitir a
barbárie continuar então poderá se tornar numa guerra
civil, daí ser urgente isso se olhar como também
corrigir de verdade.

Aparências
Vivemos num mundo de aparências graças ao sistema e,
isso vejo até mesmo nos seus ensinos.

Guerras biológicas
As guerras biológicas além de serem silenciosas
realmente danificam a pessoa como também até
mesmo matam.

Divergências
Não se resolve os problemas das divergências usando
a violência, mas sim uma boa comunicação juntamente
com o bom-senso.

Política
Quando se trata de política realmente não se pode
esperar para a situação mudar.



52     Silvio Parise

Mundo corrupto
Quando se vive num mundo corrupto então é realmente
muito difícil de se não se corromper.

Conforme
Conforme avançamos na ciência continuam
aparecendo vírus, daí suspeitar estarmos vivendo
guerras biológicas digo.

Aceitação
Se continuarmos aceitando as barbáries como também
da maneira que nesse momento estamos vivendo então
realmente nos destruiremos sem uma solução,
e assim continuaremos vivendo como escravos
na nossa própria nação.

Definição
Não são os gostos pelas cores que realmente definem o
caráter de um ser mas sim os seus atos.
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Tudo que quero ver
Tudo que quero ver no Brasil como brasileiro é
um país soberano de uma cultura mundialmente
referenciada juntamente com a educação, porque
tamanho, riqueza, poder e graça abundantemente
temos, precisamos apenas a vontade para isso
desenvolvermos na realidade.

Absurdo
Achei um total absurdo Lula não ter vencido no
primeiro turno após tantos absurdos que esse atual
presidente fez.

Eleições têm consequências
Todos têm de entender que numa democracia as
eleições têm consequências, daí a grande importância
de sabermos votar.

Calem-se!
Parem de contar tantas mentiras políticos de uma figa
e portanto calem-se! Porque assim o circo ficará mais
animado.
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Sociedade e a política
Quando uma sociedade participa de verdade na política
quem ganha é o país como um todo, porque nunca será
manipulado e tido como bobo.

Crítica à ABL
É totalmente inadmissível que a nossa Academia
Brasileira de Letras em toda a sua história nunca ter
admitido como membro um escritor ou escritora
indígena, afirmo, e, com isso claramente mostrando
a nossa herança burguesa esquecendo portanto os
povos originais, ou seja, os legítimos brasileiros.

Voz
Quando não se tem uma voz então não se é cidadão pela
falta da palavra.

Pobreza
Analfabetismo só gera pobreza portanto seja um pro-
gressista e vote na esquerda para melhorar o nosso
triste quadro.

Comportamento
Não sejam mesquinhos, mas sim abrangentes e
abracem o amor sempre.
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Sociedade progressista
Uma sociedade progressista é melhor definida como
aquela onde as pessoas estão realmente sempre
prontas a aprender para assim ensinar como também
livremente criar, porque naturalmente ama o saber e
nele gosta de se espelhar.

Projeto da “democrutura”
O projeto da “democrutura” é um projeto elaborado
pela ultra-direita racista e fascista que tem como
único objetivo destruir todas as instituições
democráticas criadas pelos pilares da nossa
constituição, pois o propósito é colocar o fascismo
e a ditadura de volta custe o que custar.

Façam sempre o bem
Não fazer nada fica para vagabundos porque, quem
realmente ama a vida como também o próximo
realmente sempre está preparado para ajudar e por
fim fazer algo.

Não é a cor
Não é o simples fato de uma cor que dita a
preferência sexual de um ser, mas sim o belo
fator de assumir e, assim viver.
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Deus é amor
Quando você escuta alguém dizer que ama a Deus mas
que está fazendo tudo exatamente o contrário do que
Ele realmente nos ensinou então se afaste desses
ímpios para juntamente com eles não seja condenado
pelo Altíssimo, é claro.

A palavra liberta
Libertarei os oprimidos não através da força, mas sim
pelo poder da palavra, ou seja, do conhecimento.

Não seja ingênuo
Se você não pretende ser ridicularizado então pare de
ser ingênuo e passe a pesquisar tudo com naturalidade,
porque o conhecimento abre os nossos olhos de
verdade.

Teleportação
Teleportação não é nenhuma ficção, mas sim uma
forma de tecnologia qual alguns seres humanos já
fazem.

Berlinda
Tudo está indo para a berlinda porque esse rei de nada
atina e só pensa nele, de fato.
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Estupidez
Se a estupidez vista nesse mundo se transformasse em
riqueza então realmente estaríamos todos ricos.

O conhecimento
Nenhuma religião salva nem muito menos salvou, muito
pelo contrário... porque o que nos realmente liberta é o
conhecimento.

Educação
A educação não é uma dívida, mas sim um investimento.

Quero saber
Não preciso de migalhas para poder comer,
mas sim de saber, porque somente assim poderei
verdadeiramente crescer.

Deus não criou a religião
Quem criou a religião foi o homem, porque o que
Deus nos ensinou foi a espiritualidade e o amor.

A questão
A questão é que já estou cansado das narrativas
 mentirosas desse governo por amar os fatos,
contanto o que é verdadeiro.
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Conhecimento
Amo o conhecimento por me dar clareza e
oportunidades além da liberdade de sempre aprender
e pesquisar de verdade e, em diferentes línguas.

Diabos
Os reais diabos não têm chifres e nem rabo e andam
com duas pernas, de fato.

Rosa Luxemburgo
Rosa Luxemburgo foi e sempre será a rosa dos socia-
listas pela sua visão, astúcia e coragem num tempo em
que as mulheres eram cidadãs de segunda classe.

Barbárie
Se combate a barbárie com educação incluindo
naturalmente a política.

Nação escrava
Enquanto não mudarmos as leis trabalhistas e
realmente cumpri-las, essa nação continuará sendo
escravista e controlada pelas balas.
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Promessas
Se as promessas políticas fossem dinheiro então todos
nós seríamos milionários.

Crenças
Tudo que fazemos tem a ver com as nossas crenças
mesmo que muitas vezes estejam totalmente erradas.

Chegou a vez das mulheres brasileiras
Chegou a vez das mulheres brasileiras tanto ao mundo
provarem como mostrarem que são iguais ao homem
de verdade e, em muitos casos até mesmo superiores
na realidade.

Profecias
As profecias mudam conforme as suas interpretações.

Morte
A morte é uma grande ilusão porque a vida é cíclica.

Frutos e não lábias
Não sejam otários e aprendam a conhecer as pessoas
pelos seus frutos produzidos e não pelas lábias
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A escravidão no Brasil
A escravidão no Brasil nunca terminou pois ela
simplesmente se modernizou aproveitando portanto os
novos tempos, porque os mesmos problemas de
outrora continuam sob novas auroras e terríveis
absurdos, espantando assim as supostas glórias.

Encruzilhada democrática
A nossa nação atualmente está numa encruzilhada
democrática pela dificuldade de uma plena democracia
nela se instaurar de verdade.

Falta de vontade política
Quando nos falta a vontade política de ajudar aqueles
que nunca têm oportunidades então fica realmente
muito difícil se sair do atoleiro de verdade.

O que realmente queremos
Não queremos armas porque sabemos que elas nos
matam, o que realmente queremos é o conhecimento,
porque de violência e ignorância já estamos fartos.
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Revolução cultural
Em toda revolução cultural quem realmente ganha além
do povo é naturalmente o país pelos grandes benefícios
causados.

No amor
No amor não existe maldade, por isso quando esta
surge o sentimento não era amor, mas sim possessão
de verdade, e ela não é amor.

Competência
Falar mesmo que sejam bobagens ou meras
promessas que nunca se cumprem é muito fácil,
porque difícil mesmo é se fazer bem devido à
competência que tem, de fato.

Porque escrevo
Existem dois motivos porque escrevo, amor e causa.

Julgamento
Apresentem-me os fatos e poderei julgá-los como
verdadeiramente são e não pelo que dizem ser.
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Esperança
Um país sem esperança viverá sempre no abandono e,
por causa disso na violência e, contanto na barbárie.

Trilhos do progresso
O Brasil retornou aos trilhos do progresso elegendo a
centro-esquerda, agora é tudo uma questão de tempo e
investimentos, que sei serão muitos por certo.

Dores de parto
O mundo está passando por terríveis dores de parto
mas não criadas por Deus, como erroneamente muitos
dizem, mas pelo próprio humano, de fato.

Ser erudito
O presidente Lula é um ser erudito por
verdadeiramente ser um ser totalmente real e,
por isso digno.

Real crescimento
Se você verdadeiramente pretende crescer então
abandone a inveja e abrace o saber.
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Corporativismo
Se o Brasil não tomar cuidado então se tornará escravo
do corporativismo que está nos empobrecendo, de
fato.

Selva bárbara
Existimos numa selva bárbara graças ao capitalismo
desumano criado por animais irracionais, de fato.

Justiça
Fazer justiça não se trata da pessoa ser um desordeiro
nem tão pouco carniceiro, porque quem busca a justiça
é um ser que está lutando pelos seus direitos na forma
democrática que é a diplomática, ou seja, a do
bom-senso e mais nada.

O futuro
Tudo que fazemos no atual presente será parte do
futuro sempre.

Se...
Se pudesse somar ignorância, radicalismo e fanatismo
como riqueza então realmente estaríamos ricos.
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Pente fino
Se passarmos o pente fino em tudo que fora feito por
esse atual governo não sobraria ninguém para da cadeia
se salvar pelos seus corruptos feitos.

Mudanças reais
O Brasil está com o seu novo presidente pela terceira
vez ao mundo mostrando e provando que, quando os
políticos querem mudar basta fazer em atos o que em
palavras falaram e, assim, para frente caminhar
mudando o que nas campanhas prometeram, de fato.

Não acredito
Não acredito nem na sorte nem tão pouco no azar, mas
sim, no trabalho e no saber por tragédias evitar.

Enquanto
Enquanto existirem babacas nesse mundo existirão
vigaristas.

Nova visão
Deixem as vaidades de lado e abracem em suas vidas
somente o que tem valor, assim crescerão de verdade.
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Fé e trabalho
Tudo que consegui na minha vida realizar devo a minha
fé em Jesus Cristo e ao suor do meu próprio trabalho.

As aparências
As aparências só servem para iludir tanto os bobos
como aqueles que não têm consciência.

Rapidez
Hoje tudo está rápido incluindo até mesmo o sexo.
Risos...

O sucesso
Sucesso não tem em nada a ver com sorte como muitos
erroneamente pensam, mas sim com o querer, saber e
árduo trabalho depositado naquilo que fazemos porque
amamos, é claro.

Esperança
Posso até me cansar, mas nunca perderei a
esperança no Brasil por saber ser um gigante
em todos os sentidos.
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Preço da estupidez
Se a estupidez tivesse um preço então esse mundo seria
realmente rico.

Fábula
A nossa história é uma grande fábula e mais nada.

Criações silenciosas
Devemos ter cuidado com as coisas que são feitas
silenciosamente e não aquelas que estão às vistas.

Governo Lula
Não espero milagres do governo Lula apenas
bom-senso e muito trabalho, pois realmente pegou o
país totalmente destruído.

Políticos
Existem políticos que erroneamente pensam serem
deuses ou reis e por isso tanto bordam como pintam.
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Leis
As leis foram criadas para serem cumpridas e não
ficarem na gaveta guardadas.

Temor
Não temo assombrações, mas sim os psicopatas pois,
por serem doentes mentais matam.

A razão que nascemos
Nascemos para viver uma vida tanto produtiva como
progressista e não para sermos vagabundos e portanto
parasitas nesse complexo mundo.

Extraterrestres
Somos todos provenientes de seres extraterrestres
por terem sido eles quem nos elaboraram.

Lição de vida
O presidente Lula é uma lição de vida a todo aquele
que nele se espelhar.
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202 PENSAMENTOS
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Realidade cosmológica
O cosmo é constituído de universos paralelos

numa sempre contínua elaboração,
essas criações são feitas por seres extraterrestres

super avançados que tudo constantemente
criam e criaram, incluindo até mesmo nós,
que somos a sua quarta criação intitulada

Homo Sapien Sapien.
Portanto todos esses universos repletos

de aproximadamente 3 trilhões de galáxias
que continuamente são criados coexistem

dentro desse gigante cosmo,
que em si é um laboratório onde todo

tipo de vida através dessas experiências
é elaborada, por isso nada é perfeito, de fato,

porque foram esses "deuses"
que constantemente elaboram e elaboraram.

Felicidade
A felicidade é na realidade um estado da nossa alma
por vir do nosso interior, porque ela reside em nós.

Fábulas
Quando as fantasias se apresentam
é porque as fábulas foram criadas.
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Perspectivas
Essa palavra é a mostra como também a prova da

existência da dualidade, porque o resultado final pode
apontar a qualquer lado, seja ele positivo ou negativo,

independente do nosso árduo trabalho.

A Verdade
Entenda quem quiser entender,

nenhuma religião salva
e, todas são incorretas

mas, a menos imperfeita
é a de denominação Católica,
por ter sido a primeira dentre

o guarda-chuva cristão,
porque as outras denominações

têm como doutrina a heresia
misturada com fantasias,

contanto fábulas.

Ego e vaidade
Devido ao seu terrível ego juntamente com

a vaidade, o homem esqueceu na realidade quem
realmente é, um ser totalmente orgânico,

frágil e imperfeito de verdade.
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Falência
Independente do seu tipo, portanto seja puramente
financeira ou de caráter orgânico, a realidade é que

toda falência afeta vidas, ou no coletivo
ou apenas incluindo um ser.

Certeza
A única certeza

que realmente tenho
nessa vida é, que,

cedo ou tarde,
daqui um dia partirei na realidade,

o resto é pura ilusão e vaidade.

Natal
O Natal para mim

não está relacionado apenas
com as compras e os presentes,

mas sim com a reflexão
do que realmente representa

nesse mundão.



72     Silvio Parise

Real Valor
O real valor de uma nação não pode ser medido
pelo seu tamanho quilométrico, mas sim pelo

valor produzido coletivamente em prol do bem.

A História se repete
Conforme ocorreu nesse já longínquo passado,

cada geração que surge torna-se pior que a
anterior, levando-me a crer que verdadeiramente

chegará um tempo que, esses seres super
avançados, em todos os sentidos, naturalmente
se cansarão do Homo Sapien Sapien que nesse

laboratório criaram e, exatamente como
aconteceu com as outras espécies,

incluindo também os dinosauros, colocarão
um basta nessa elaboração que criaram, porque

toda história se repete e, assim, uma melhor
espécie por eles será gerada.

Saber dividir
Aprender desde cedo a dividir é sábio,

porque lhe evitará futuros dilemas.
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Precipício
O partido republicano dos Estados Unidos,

está literalmente empurrando para o
precipício a tão sagrada democracia do país

que dizem ser profundamente por eles querida,
pois pretendem com isso implantar o fascismo,
combatido por essa nação na segunda guerra na
Europa sem compaixão, deixando muitos desse

partido totalmente racista sem entender.

Livro
Apesar de apresentar

diferentes formas, o livro,
se bem escrito,

claramente mostrará
ser a melhor criação

que o humano já pode fazer,
pois não cria poluição,
mas aumenta o saber.

O Humano
O humano por ser secular então

não pode ser confiável em nenhuma hipótese.
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A tristeza dessa realidade
A triste realidade dessa festiva época é que,

enquanto muitos viajam e trocam caros
presentes como novas propriedades, carros

ou altas somas em dinheiro,
outros continuam em plena miséria

e longe de verem essa graça.

Complexas criações
A incrível complexidade dessas criações

faz-me claramente ver esse cosmo realmente
ser repleto de existências totalmente

conscientes e inteligentes, mas na realidade
verdadeiramente diferentes daquilo que

entendemos ser uma vida.

As leis
Muitos usam as leis como se estivesssem no

trânsito, porque além de não respeitarem ainda
passam por cima de vidas, ferindo-as ou
matando sem nenhuma responsabilidade.
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Prudente
Seja prudente em todos os sentidos investindo

fortemente nos estudos e seguros, assim
quando daqui se passares não deixarás na reali-
dade seres lutando para sobreviver, devido ao

futuro que sabiamente planejaste.

Mudanças de clima
Se realmente não mudarmos o nosso jeito de

ser então terminaremos torrados como os
galetos e, assim sem darmos nenhum prazer
aos que pretendem devorarmos por querer.

Manipulação
Não preciso passar muito tempo analisando os

nossos comportamentos para entender que
somos como os robôs, portanto totalmente
manipulados e, como se isso não bastasse,

claramente vejo isso ocorrer silenciosamente
à distância, de fato, provavelmente vindo de

outra galáxia, é claro, pois ninguém tem livre
arbítrio, o que constantemente conosco

acontece é que somos simples marionetes nas
mãos desses seres que tudo elaboraram.
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Dramas
Dramas fazem parte

da natural existência de tudo,
porque sem suas presenças,

a vida
pelo menos como entendemos,

realmente não existiria.

Década do Conhecimento
Acredito que essa é a década que verdadeiramente

saberemos a nossa origem e finalmente nos
libertaremos das mentiras e meros mitos por todo

esse tempo propositadamente ensinados.

Ciclos existenciais
A vida é repleta de ciclos

numa sempre contínua reciclagem,
onde vidas se passam

como também o que fora construído
tanto pelo homem

como por aqueles que tudo elaboraram.
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Humildade
Muitos erroneamente associam a humildade

com a pobreza mas todos que conheci
realmente simples são na vida bem sucedidos

e possuem Mestrado ou Doutorado.
Isso naturalmente significa que o seu natural

estado de sempre sufocarem tanto o ego como
as suas vaidades lhes fizeram parar tanto para
ver o mundo ao seu redor como escutá-lo e,
mesmo tendo boas fortunas são humildes de

coração e super generosos.

Consequências
Aprendam em quem votar

pois toda eleição tem consequências
que literalmente o país mudará.

A mulher não é nenhum tambor
Muitos dizem amarem a mulher

mas batem nela como se estivessem batendo
num tambor, isso além de ser abuso é crime,
afinal de contas quem ama cuida e não fere.
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Previsão política
A esquerda brasileira está mais unida e madura e a
minha previsão é que com as suas novas alianças

irá, exatamente como ocorreu no Chile
surpreender e, naturalmente vencer. Portanto a

minha previsão do que acontecerá nessa eleição é
que Lula ganhará com justiça o seu terceiro

mandato, vejo isso realmente claro.

Nunca vos entenderei
Nunca entenderei o homem pelo simples fato de,
em vez da sua breve existência em paz o amor e o

saber buscar cria para si problemas que
evidentemente irão mais cedo daqui o levar,

graças às maldades que constantemente
cria sem hesitar.

Surdez
Não adianta gritar quando os governantes são
surdos, votem no silêncio e, quando a eleição

terminar então eles nos escutarão,
apesar de já ser tarde. Risos...
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Suíça
Embora seja pequena territoriamente
tanto per capita como em educação,

grande parte de sua população é fluentemente
trilíngue, graças aos fortes investimentos na

educação e, apesar das maiores línguas serem o
alemão, francês e italiano (oficiais), o inglês nas
escolas também é ensinado mas o idioma alemão

já há algum tempo se tornou o principal,
a prova disso é que se tornou o idioma tanto
no Parlamento falado como nos documentos

oficiais do governo.
Portanto todo idioma é para ele traduzido.

Graças ao grande número de portugueses na Suíça
radicados e recentemente uma pequena imigração

brasileira, o nosso idioma segundo o
recenseamento de 2020 é o quinto mais falado.

Lealdade
Denunciar trapaceiros é mostrar lealdade
com a nação mesmo que para isso percas

um colega, familiar ou amigo,
é melhor que faças isso do que terminar
sendo cúmplice de crimes cometidos.
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Seja prudente
Mesmo que você não seja esquerdista seja
prudente votando em que é progressista,
comunista ou socialista e terás apóio do
governo sempre nas causas sociais e não

nas fanáticas e extremistas.

Saber
Existem seres que já nascem sábios mas para o

conhecimento coletivo se obter temos de
investir fortemente nesse sentido.

Permissão
Nunca permitam que meros políticos criem
desigualdades, caso contrário vocês serão

cúmplices dessa triste realidade.

Ano de incertezas
Quando as incertezas surgem temos como

obrigação criar algo novo para, assim sem rolo
a situação positivamente mudar.
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Entendimento
O que as pessoas urgentemente precisam

entender é, que, não existe inimigos políticos
mas sim adversários ideológicos,

porque nada impede que um político se una com
outrora rival para fortalecerem a si mesmos

como ao partido político em que ambos estão
ou não. Isso sempre existiu e as pessoas são
livres para escolher o que acham ser melhor

para si, pois nem sempre veem o partido
como um todo, isso ocorre graças

aos seus próprios interesses.
Portanto por gentileza rapidamente entendam
isso, ninguém na política é inimigo são apenas

adversários por estarem no mesmo barco.

Periferia
A periferia nada mais é que o real retrato da

discriminação social existente por causa da cor.

Arte e Literatura
A Arte juntamente com a Literatura existem
porque o ser humano é um eterno criador.



82     Silvio Parise

O mundo que vi e entendi
Pergunte ao mundo o que realmente gosta de

ouvir e ficarás horrorizado, porque a sua
grande maioria é totalmente contrária ao saber,

daí preferirem viver uma vida além de suja
totalmente absurda, graças aos vícios

que lhes escravizaram.

Ciclos infinitos
A vida realmente não termina quando

o corpo físico e orgânico morre pelo fato
da vida ser cíclica como também infinita,

isso ocorre porque tudo que existe tem um
espírito e ele é quântico.

Laboratórios
Estou totalmente convencido que tanto esse

planeta onde coexisto como todo esse imenso
universo possui laboratórios espalhados por
todo ele e civilizações que criam e criaram

tudo que vemos por certo.
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O poder da poesia
A poesia tem um enorme poder dimensional

por naturalmente se ligar às artes
numa geral, sejam elas escritas, faladas

ou cênicas, tudo graças ao poeta, à poesia e
naturalmente às palavras.

Sociedade
O maior investimento é o coletivo,

portanto deve-se investir na sociedade,
caso contrário as mazelas se tornarão uma
realidade e o cotidiano triste de verdade.

Brasil
O mundo tem que ter

medo ou inveja do Brasil
pois quando realmente
começamos a crescer

sempre aparece um golpe
para não podermos no pico viver.
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Absurdos

Os absurdos causados pelo corrupto sistema

capitalista geraram tanto o egoísmo como as

indiferenças, e como resultado vemos os

baixos salários, a fome e a miséria

rapidamente se alastrando por todo lado como

também os vícios e as violência que, quando

olho claramente vejo serem frutos das

injustiças e os absurdos, de fato.

Consumismo

A mentalidade de sempre consumir está

realmente tirando a felicidade e, com isso,

tanto adoecendo as pessoas como matando

até mesmo o ambiente onde vivem e, por

existirmos com a fauna e a flora interligados

então por causa desse terrível hábito estamos

tudo destruindo graças ao incontrolável

consumismo que me parece não ter fim.
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Esse é o momento

Sempre sonhei em ver o nosso país respeitado

no mundo e totalmente dinâmico, por um

curto tempo durante o governo Lula foi assim,

depois surgiu o golpe e literalmente lhe afun-

dou. Mas mesmo assim provamos que

podemos ficar dentre as principais nações e,

se todos votarem nesse sentido com

o Lula retornaremos e provaremos ser

totalmente possível sermos um respeitado

país, porque somos gigantes mas temos tanto

que ver como entender isso.

Construção de uma sociedade

O único modelo tanto sadio como sustentável

na construção de uma vibrante sociedade é o

modelo socialista pelo fato de se concentrar

na sua piramidal base, portanto de baixo para

cima e não o contrário, por essa razão estamos

vendo o que está acontecendo com esse

corrupto e fiasco atual governo.
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Eleição 2022
Nunca uma eleição nesse amado país se tornou

tão fácil se prever qual o candidato que irá
vencer. Porque num lado temos o atual

presidente totalmente mentiroso, odioso e
fascista, enquanto no outro lado temos Lula,
simplesmente o maior e melhor presidente

que existiu nessa nação e exatamente
o oposto desse canalha miliciano, porque é

verdadeiro no sentido de ser sincero,
amoroso e acredita no povo brasileiro.

Por isso nunca vi uma eleição ser tão fácil de
se vencer por uma grande margem, porque a

verdade está do nosso lado, pois o outro é tudo
uma irrealidade e anormalidade, porque o Brasil

sempre pensou democrático e socialista, de
fato, basta ler a nossa constituição.

Fórmula para se crescer
Para o Brasil realmente crescer terá de não

ser racista e aprender a corretamente dividir a
imensa fortuna que tem, por isso terá de ser

uma nação democrática e socialista.
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O Brasil
Com todo respeito que tenho a todos os países

claramente vejo ser totalmente possível em
menos de uma geração, portanto vinte anos, o
Brasil se tornar na maior nação do mundo sem
hesitar. Mas para isso terá de constantemente
focar na sua educação e nos programas sociais
assim como investir o triplo do que com Lula
investiu, por isso se tornou no maior e melhor

presidente que esse país já teve, de fato.

O tempo
O tempo nada mais é do que a passagem

sempre contínua de ciclos, que persistem
em retornar e assim muitas vezes repetir
outroras histórias de dualidades, pois nos

mostram tanto boas como ruins.

Pensamento
É muito bom podermos pensar por nós mesmos

em vez de falarmos como se fôssemos papagaios
o que outros dizem, porque somente assim algo

novo descobriremos e, portanto criaremos e fim.
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Literatura periférica

A razão que muitos críticos literários ainda hoje

qualificam a nossa literatura como sendo periférica

tem totalmente a ver com a realidade do nosso país,

isso é o que claramente as narrativas atestam por

serem baseadas no violento cotidiano onde na

realidade tudo acontece e as mazelas se arrastam

nesses erros primários que lamentavelmente em

vez de serem corrigidos em todo o país se

espalham, portanto esse é o retrato, por essa razão

não poderíamos ter outro quadro pois seria

considerado pura ficção, é claro.

China

Não adianta o Ocidente tentar enganar e na sua

estúpida teimosia não aceitar que a China

já se tornou a maior potência mundial e

que esse é o século Oriental.

Porque contra os fatos realmente não existem

argumentos e, a China financeiramente não deve a

ninguém, mas o mundo sim, e isso é um fato.
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Mentalidade atrasada

Nunca realmente entendi a razão de não

verdadeiramente pensarmos por nós mesmos

em relação de como verdadeiramente

queremos que o nosso país seja.

Porque já estou cansado de ler o que

pensadores e escritores brasileiros pensam

e gostariam que o Brasil fosse mas sempre

sendo comparado ou com países europeus ou

com o próprio Estados Unidos porque por lá

estiveram mas não me lembro de ter lido

alguém sugerir um novo modelo, daí

francamente não entender o motivo de não

sermos uma nação independente tropicalista

e criarmos os nossos próprios modelos

mesmo que sejam indígenas.

Seríamos provavelmente melhores vistos por

não procurarmos os outros imitarmos como

o nosso famoso Rui Barbosa que sonhava

o Brasil ser como a Inglaterra.

Precisamos ter uma identidade própria e

não copiar o que outros são.
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Somos a quarta criação
Desde a primeira elaboração do ser humano por
seres extraterrestres que somos controlados e

totalmente enganados e manipulados e,
recentemente relendo alguns documentos criados
pela CIA e ao domínio público silenciosamente
colocados, frutos de análises por seus cientistas
em relação aos programas e projetos por eles

elaborados como por exemplo "Projeto livro azul"
como também "Paper clip", assim como os

diversos tipos de naves com exóticos tripulantes,
alguns vivos por terem sobrevivido ao impacto da

queda do aparelho em que viajavam, cheguei à
realística conclusão que até hoje somos mentidos
pelo sistema controlado por eles. O Homo Sapien
Sapien (nós), somos o produto da quarta criação
feita por esses seres que tudo que existe nesse

universo de mais de 3 trilhões de galáxias, bilhões
de planetas, milhões de sóis e luas como outros

corpos celestes, são esses seres que tudo
controlam e não humanos como o sistema nos faz

crer, somos marionetes sem livre-arbítrio
totalmente controlados telepaticamente e à

distância. A reencarnação é real, ela é a máquina
que move tudo elaborado nesse gigante

laboratório chamado cosmo através de constantes
e contínuas experiências orgânicas, biológicas e

quânticas, portanto trinas e eternas.
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Sociedades secretas
Não acreditava que sociedades secretas

existiam pois, realmente pensava se tratar de
ficção, criadas por autores em livros e filmes

mas para a minha surpresa encontrei em
documentos outrora secretos e ao domínio

público colocados serem verídicas por
estarem em suas narrativas, daí agora estar
super curioso para conhecê-las, de fato.

A base
A base para que toda sociedade

possa crescer na realidade
se encontra na educação

e na sua cultura de verdade.

Oportunidades
Oportunidades existem para o trabalhador que

é formado, daí a grande importância de se
criar escolas técnicas e definitivamente

mudar esse terrível quadro.
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Autorreforma do Partido Socialista
É natural e necessário que realmente

mudemos para acompanharmos a natural
evolução humana e, com isso sigamos no

modernismo da revolução.
Partido Socialista Brasileiro que desde

jovem ganhou o meu coração e, que, claramente
agora animado vejo estar não apenas se

espalhando no meu amado Brasil mas também
tocando os corações do mundo inteiro,

porque realmente já cansou dos abusos vividos
pela escravidão do capitalismo que

tem criado tanto terror.

Potencial brasileiro
O potencial brasileiro  graças ao seu tamanho

continental e a grande riqueza mineral é
realmente enorme, principalmente quando

levado em conta a grandiosa biodiversidade do
país juntamente com a competência do seu
povo, que, quando naturalmente ensinado

não ver limites para crescermos e em tudo
sermos primeiros, de fato.



93     Silvio Parise

Dever de casa
Se todos fizessem o seu dever de casa
então esse mundo seria uma excelente

escola, realmente democrático e repleto
de paz, saber e graça.

Fato
O fato de sermos externamente como também

internamente diferentes tem a ver com a realidade
das diferentes criações humanas feitas

obviamente por diferentes seres extraterrestres.
Porque se realmente analisarmos, como fiz, logo

verão e assim entenderão ser totalmente
impossível descendentes de Eva e Adão como

veemente ensina o cristianismo através da bíblia,
porque tanto em aparência como em nosso

próprio DNA, vemos a prova que isso não é real.
Porque os fatos narram e mostram somente a
verdade, realidade que não se encontra nessa

história da criação narrada na bíblia,
daí ser fictícia e sendo assim um mito
e esse é o fato dessa complexa saga.
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Abismado
Não estou surpreso  com o conteúdo de

informações que venho lendo e claramente
entendendo nesse quebra-cabeças que nunca
deveria existir se desde crianças os governos
realmente nos ensinassem somente a verdade.

Por isso não estou surpreso pois, alguns desses
seres no passado vi, fico abismado por ver que

propositadamente preferem nos manter cegos e
totalmente ignorantes em relação tanto às diversas

criações como também em relação ao que
realmente somos, ou seja, frutos de uma

experiência orgânica, biológica e quântica, na
tentativa de tentar guardar ou esconder quem

verdadeiramente somos, essa energia ou espírito,
que vive eternamente mas não a matéria, e isso não

tem nada a ver com pecado, mas sim com uma
experiência que claramente vejo que saiu errada.

Palavra mágica
A esperança é uma palavra mágica por ter o poder
de transformar tristes realidades em sonhos que

fazem o homem tanto suportar o seu duro
cotidiano como ainda tem forças para mudá-lo,
daí achar a esperança ser realmente espetacular.
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Levará tempo
Devido à forma totalmente mentirosa que fomos

criados, graças ao sistema que preferiu nos
ensinar mitos em vez de fatos, quando muitos se
deparam com a realidade, seja essa exposta em
documentos outrora secretos, livros ou filmes
logo são vistos como ficção, quando na verdade
se tratam de realidades, mas porque não fomos
ensinados sobre essas verdades simplesmente

as ignoramos, quando estão em frente do nosso
nariz de verdade.

Sociedades secretas
A sua função é a de preservar todas as verdades

que há muito já sabem e assim manter-nos
totalmente estúpidos e ignorantes, é assim que

obtem até hoje poder enquanto ao mesmo tempo
nos controlam através dos mitos que criaram

para melhor nos controlarem, de fato.

Censo
Segundo o nosso último Censo, o Brasil

claramente revelou ser um país negro
pela maioria ter essa cor.
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Esse é o resultado
O Brasil está passando por esse profundo

problema social porque desde a sua independência
a elite nunca realmente quis fazer o que desde na
época já claramente precisava, ou seja, a inclusão

de todos em sua já diversificada sociedade,
por isso o que está passando agora é o resultado

dessa triste realidade.

A Mulher
Temos a obrigação de enaltecer sempre
a mulher pois, apesar de conta foi dela,

fisicamente narrando, que viemos.

Dualidade dos fatos
Tanto a verdade como a mentira fazem parte dessa
complexa realidade, mas a grande diferença desses
fatos é que, enquanto a verdade é absoluta em sua

realidade , a mentira é realmente aparente e
totalmente vulnerável aos fatos de verdade.
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Socialismo
A América Latina finalmente está se tornando
socialista, movimento que realmente irá lhe

transformar e naturalmente se espalhará rapidamente
no mundo, principalmente na África e Ásia, para o

bem de todos porque só traz evolução da raça.

Falta de visão
O Brasil é um gigante em todos os sentidos e, por
isso realmente nunca entendi a razão de em vez de
criarmos e deixarmos o mundo nos copiar fazemos
exatamente o contrário, levando-me com isso a crer

ser então falta de visão, daí estar decepcionado,
pois temos tudo para sermos primeiro no mundo,

de fato, e assim nos orgulharmos.

Introdução à religião
Os extraterrestres foram os seres que nos

introduziram a espiritualidade, mas a elite decidiu
criar a religião para assim nos manipular de verdade.
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Destruição americana
Para mim está absolutamente entendido,

os Estados Unidos será destruído internamente
pelo próprio americano branco, portanto diferente

de como Roma foi, e a razão tem a ver com a
ideologia religiosa, racial e política.

Porque os fanáticos religiosos querem ver um país
onde todos são cristãos evangélicos enquanto os
fundamentalistas políticos querem ver o partido

republicano no poder e um país totalmente
fascista e fora das Nações Unidas, enquanto o lado
racista só quer a raça branca e, se isso não bastasse
quer ver a mulher escrava do marido e um país sem

gays. Daí realmente acreditar que esse país
ou uma violenta revolução ou uma guerra civil,

cedo ou tarde terá.

Materialismo
Por se agarrar ao materialismo e dele não querer se
desprender, o homem não somente deixou de ser
feliz como lamentavel e totalmente perdeu a sua

espiritualidade, realmente diferente da religiosidade,
e com isso verdadeiramente se perdeu,

afundando-se em vícios e tudo que é negativo e,
por ser assim que destrói.
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Desigualdades sociais
As desigualdades sociais acontecem graças ao

governo e parte da elite brasileira que infelizmente
ainda persiste no feudalismo que só trouxe

o racismo de diversas formas.

Visão ideológica
Quando o Brasil se vir como um centro cultural

mundial então essa visão literalmente o transformará
num celeiro mundial nas traduções de suas obras e
uma referência internacional, porque excelentes

escritores e pensadores temos, mas falta essa visão
para assim nos vermos como tal.

Direitos iguais
O Homo Sapien Sapien, intitulado humano, é uma

só espécie, por isso tem de ter os mesmos direitos
independente do seu sexo ou orientação sexual,

portanto qualquer outra mentalidade que não esteja
em sincronia com essa realidade é radical e,

portanto errada.
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Os estudos revelam
Conforme recentes estudos realizados pelas

universidades na Itália, se o Brasil tivesse desde
a década de setenta fortemente investido como fez
nos oito anos quando Lula era o nosso presidente,
então em vez das atuais 34 universidades italianas

que ensinam a nossa língua nós teríamos nesse
presente momento 90. Portanto é tudo uma

questão de querer e visão.

A solução
A solução para o Brasil entrar no eixos

não são as contínuas construções de cadeias que,
na realidade não passam de escolas para o crime

organizado, porque o que urgentemente tem
de ser elaborado é um plano, de fato, em prol da

educação para todos como também trabalho.

Horizonte mutável
Quando um país tem um horizonte mutável

então naturalmente que será uma
nação inconstante, de fato.
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Mistérios
Os mistérios existem graças a nossa profunda

ignorância em relação aos universos
que nos cercam como

também o que existe em nosso interior.

Sentimentos
Acho super importante escrever os nossos

sentimentos mas, mais ainda praticá-los
em pacíficos atos tudo que imaginas

em relação ao bem, de fato.

País complexo
Um país gigante e totalmente abençoado

por Deus por ser bonito pela própria natureza
não pode e nem muito menos deve ser

complexo, pois beleza tem atesto,
o que precisa são líderes que coordenem

esse real continente aos trilhos
do saber e desenvolvimento, quais são eternos.
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Levante pacífico
Quando o povo realmente aprender a votar e

realmente votar unido pela causa que claramente
precisam então esse levante pacífico ocorrerá

e, esse país por fim mudará.

Violência
O motivo de tanta violência em nosso país

revela um perfeito quadro de total abandono
pelas diferentes partes dessa complexa

e ainda feudal sociedade.

Trabalho
Adoro trabalhar e sempre literatura criar, daí lhe
comparar como um bálsamo, pois é exatamente

isso que a escrita continuamente me dá.

Mistérios
A razão pelo qual mistérios existem é por causa
da nossa própria ignorância, porque se realmente

tudo soubéssemos então esses chamados
mistérios não existiriam, de fato.
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Dualidade
A dualidade está presente em tudo nessa vida

por fazer parte do seu equilíbrio.

Objetivo
Não basta apenas querer conseguir algo para

realmente atingir o objetivo, pois a importância de se
planejar nos mínimos detalhes e ao pé da letra
cumpri-lo é o que faz toda diferença para se
conseguir tudo que almejamos de verdade.

Anormalidade
O Brasil sempre foi um país conhecido como

"A terra do amor", devido a amabilidade dentre a
grande parte da sociedade, por isso o que estamos
presenciando nesse governo é uma total anomalia

em relação da nossa sociedade.

Educação
Quanto maior for o investimento para a educação

maior será o ritmo do seu desenvolvimento
e portanto o crescimento da nação.
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Esquisito
Não se importem de serem chamados de seres

esquisitos, pois muito mais que isso me chamam
e chamaram, o importante nessa vida, de fato,

é sermos totalmente livres e não escravos,
como esses que te criticam, é claro.

Modelo-padrão
A esquerda brasileira com grande devoção como
também compaixão, está atualmente elaborando
um modelo-padrão feito através de sugestões
vindas da sociedade que, após cautelosamente
analisadas farão parte da nossa Constituição.

Esse é um modelo-padrão único no mundo e segue
ao pé da letra o socialismo democrático, daí estar
super feliz ao ver o nosso país se destacando no
mundo e, quando isso for aprovado com Lula e a
esquerda no poder, então se tornará referência no
mundo por ser o melhor sistema político, é claro.

Intrigas banais
O que o Brasil urgentemente precisa é se educar,

para assim crescer e portanto evoluir,
deixando contanto de brigar.
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Conselho
Não sigam sentimentos porque eles podem ser

falsos, mas sim as evidências que esse
relacionamento te mostra.

Revolução Cultural
Nenhuma nação na História mundial fez uma

revolução cultural sem violência e portanto perdas
de vida como essa que está atualmente acontecendo
no Brasil, que, assim está ao mundo mostrando que

a sua esquerda política tanto é evoluída como
civilizada, e sendo assim as suas balas são

representativas por serem representadas pelo voto
do povo nas urnas eletrônicas, que claramente

provarão a nossa total aprovação por essa sublime
revolução cultural pois, nos tirará desse terrível

buraco feito pela direita, de fato.

Cognitivo anormal
Você não precisa ser um psicólogo para claramente
entender que o ex-presidente tem sérios problemas
cognitivos, de fato, basta apenas seguir as evidências

criadas por ele mesmo e, logo verão ser um ser
anormal e ruim, basta olhar os seus atos.
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O mundo nos seguirá
Como se fosse uma repentina bênção ou até mesmo

uma profecia, sei que sem agonias o mundo nos
seguirá por claramente ver como entender que,
o socialismo democrático é a única e verdadeira
solução para tirá-lo da escravidão causada tanto

pela religião como pelos senhores feudais
totalmente racistas, violentos e mascarados,

daí não terem nenhuma graça.

Socialista democrático
Desde adolescente, de fato, que me tornei

socialista democrático tendo como partido político
o PSB - Partido Socialista Brasileiro,

qual até hoje amo, é claro.

Caminho da cultura
Quem não seguir o caminho da cultura então

amargará tudo que a ignorância pode dar.



107     Silvio Parise

Referência mundial
O nosso amado Brasil  a partir do próximo ano será
uma referência mundial por causa do programa de
saúde e educacional gratuito para os pobres que, na

realidade é a sua maioria, pelo menos agora.

Em vez de palavras
Se você realmente não tem nada de bom para dizer

então é melhor que não diga nada, porque o silêncio
tem o grande poder de substituir as palavras.

Retornaremos
Sem brigas ou discussões e, ao mundo mostrando que
somos seres civilizados, pacificamente retornaremos

ao poder e naturalmente ajudaremos esse nosso
amado país que, infelizmente nos últimos quase

quatro anos fora brutalmente abusado por esses que
não gostam da democracia nem muito menos do

povo e isso claramente provaram.
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Hábitos
Tanto os sucessos como os fracassos estão direta-
mente ligados aos nossos hábitos de como vemos a

vida, se positiva ou negativa, de fato.

A fé
Além de ser realmente pessoal está ligada totalmente

ao espírito como também à mente e, é exatamente
essa conexão juntamente com a sua individual
percepção desse fato que aquilo que esse ser

acredita se materializa e torna-se uma realidade
mas da maneira que vejo e claramente entendo,

tudo isso é originário do cosmo que, além de ser
super inteligente é divino, de fato.

Aprendizado
Se você realmente deseja aprender então

terá de sair da sua zona de conforto
para assim verdadeiramente veres

como a vida é, de fato.
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Eleição 2022
Essa eleição será a mais importante da nossa história

pelo fato de decidirmos o tipo de nação que queremos
viver como também o seu modelo político.

Plenitude
Vamos viver na plenitude que o saber origina e com

isso sermos felizes com as nossas realizações
por existirmos numa vida plena graças ao

conhecimento, a paz e o amor.

Crescimento natural
Nascemos aqui para crescer e em todos os sentidos
se desenvolver e não para realmente passarmos uma

vida existindo como escravos e dela nada
aprendermos e assim tristemente daqui passarmos.

Não! A vida é uma contínua lição
e portanto o seu propósito é

crescermos em sua natural evolução.
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Sistema político brasileiro
O sistema político brasileiro está necrosado pelo

fato de ter permitido a existência de muitos
partidos com a mesma visão ideológica que, ao

meu ver, se realmente analisarmos logo veremos
que no máximo só verdadeiramente precisamos de

três ou quatro partidos políticos, para então
ficarmos fortes e sabendo em qual deles votarmos

pela suas claras definições ideológicas.

Inteligência cósmica
É realmente maravilhoso se poder ver como

claramente entender a natureza cósmica onde até
a sua poeira é totalmente inteligente, agora

imaginem coletivamente o seu poder e saber,
isso me fascina constantemente.

A pobreza
Precisamos urgentemente entender que a pobreza

é uma forma de indústria que está diretamente
ligada à escravidão, por essa razão tem de acabar.
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Linguagem universal
A linguagem universal inclui uma mistura de

matemática através da geometria juntamente com a
música, ela apresenta-se visualmente, oralmente e até
mesmo holograficamente, pois não podemos pegá-la,

materializa-se através de frequências e sons e,
por ser super avançada para nós ainda não
está infelizmente totalmente entendida.

Falha genética
A maior prova que essa criação, como um todo,
não foi perfeita e por isso não foi elaborada por

Deus como afirma erroneamente a bíblia tem a ver
com as falhas genéticas, contanto com a sua

imperfeição. Posso muito bem vos afirmar isso
com os sérios problemas das duas doenças que
sofro, glaucoma e degeneração macular que me

prejudicam a leitura, escrevo por amar.

Aprendizado eleitoral
O brasileiro tem de aprender a votar no cidadão

que vem de baixo, porque aqueles que estão no alto
nunca o pobre verdadeiramente entenderão.
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Laboratórios
O cosmo é repleto de diferentes laboratórios

daí nele existir uma impressionante multiplicidade
de diferentes vidas, todas realmente super

inteligentes e, como nós criativas.

Diferentes quadros
Enquanto ideologicamente brigamos como

terrivelmente lutamos para sobreviver, outras
nações investem o seu tempo no conhecimento e,

por isso já fisicamente estão em 22 sistemas
solares (EUA, Inglaterra, Alemanha e Rússia).

Pioneirismo
O pioneirismo exige que tenhamos conhecimento

para então podermos criar, vender ou simplesmente
trocar aquilo que realmente produzimos,

mas não apenas dentre as nações desse planeta mas
também com as civilizações existentes nessa

galáxia intitulada Via Láctea e trilhões
de outras nesse universo presentes.
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Ensinamento de Jesus
Fazer o bem sem ver a quem foi ensinado por Jesus

mas hoje os considerados "cristãos" dizem isso,
 mas não fazem, porque politicamente se

radicalizaram e discriminam sem piedades.
Por isso vos qualifico como hipócritas e não

adianta dizerem que a sua religião prega a verdade
quando não obedecem o mandamento de Deus

que claramente falou para não se odiar e a
todos amar igualmente, é claro.

Radicalismo religioso cristão
Não ficarei surpreso que os fundamentalistas
cristãos radicais devido a sua plena ignorância

religiosa ataquem o Vaticano por ser como
Jesus Cristo  progressista, porque é isso que a

ignorância faz nas pessoas, chegando ao ponto de
verem totalmente erroneamente, que o Papa

é um demônio, se esquecendo de olharem-se no
espelho e verem a total destruição que por séculos

no mundo vêm fazendo por serem seitas
totalmente destrutivas e por isso letais,

onde reais demônios com eles há muito que
convivem, daí pensarem e agirem assim.
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Agronegócios
A razão que os grandes fazendeiros do agronegócio

brasileiro temem o socialismo é porque não
querem perder a sua enorme massa escrava que
lhes enriquece e realmente os enriqueceu, pois

intimamente sabem que o socialismo democrático
traz bem estar a todos e gera tanto o conhecimento
como a seguridade dos trabalhadores e porventura

a paz tão desejada nos campos onde as
produções ocorrem em grandes escalas.

Mundo escravo
A escravidão não se importa com a cor da sua pele

pois o seu único objetivo é ganhar fortunas se
aproveitando do povo e nada mais.

Visão burguesa sobre a mulher
A visão burguesa sobre a mulher que remonta por

séculos de controle e escravidão, a mulher
é vista como um objeto de produção de filhos e
servitude na cozinha sem nenhum direito ou voz
devido à manipulação criada pelos homens tanto

patriarcal como religiosa, absurdo que
infelizmente até hoje ainda existe e vejo que

urgentemente tem de acabar.
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Realidade cruel
Podemos ser realmente seres magníficos em todo

bom sentido, mas se não temos dinheiro então
somos lamentavelmente vistos como ninguém e,
por isso o mundo literalmente nos dá as costas.

A desgraça do capitalismo no mundo
Gostemos ou não, temos a obrigação de

reconhecer os terríveis danos causados pelo
capitalismo no mundo, de fato, que passa pela

escravidão dos seres devido à ganância de cedo
enricar com as absurdas produções e o seu

desnecessário grande consumo como também a
desgraça que esse sistema faz com as destruições
e poluições por ele causados, pela saúde perdida

que nenhum dinheiro realmente lhe traz.
Portanto vejo o capitalismo como um grande

fiasco por tudo destruir, de fato.

Querer realizar
A constante vontade de querer realizar sonhos

em realidades é o que faz toda diferença na
realidade para uma nação na verdade poder

crescer de verdade.
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A Vida

Entendo essa vida ser uma grande escola que,

conforme aprendemos e assim naturalmente

evoluímos chegamos ao claro entendimento que

a razão de passarmos por isso é para educarmos

o nosso espírito que, por ser quântico nunca

morre apenas se transforma, afirmo.

Tratamento

Observando a maneira que tratamos

os "animais", então claramente vejo sermos

dentre eles a pior espécie.

Consciência

A nossa consciência é tão potente que não apenas

consegue armazenar informações por longos

períodos de tempo como também se comunicar

telepaticamente à distância com outros seres,

como também levitar, fotografar

e assim literalmente tudo criar usando

apenas a nossa mente.
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Estou convencido

Esstou realmente convencido que o que irá destruir

as religiões não serão as guerras, mas sim o

conhecimento de que seres alienígenas sempre

existiram e nós desconhecíamos essa realidade,

porque não foi assim que fomos educados

graças aos mitos criados pela filosofia religiosa,

errada, de fato.

Violência

A violência, seja física ou mental, são claros abusos

e se não forem logo cuidados então causarão danos

que durarão por toda a vida, de fato.

Palavras...

Muitos gostam de falar porque não se importam

com o que dizem, mas sim com os momentos

das fotos, pois sabem que falar é fácil,

porque difícil é fazer como também

cumprir as suas próprias promessas.
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Mortalidade
Qualquer sociedade que tem um alto nível de

mortalidade tem a obrigação de parar para refletir
de verdade por isso não ser normal na realidade.

Mitos que destróem
Nunca em hipótese alguma varram o seu terreno,

seja ele um quintal ou na frente de sua casa, porque
ao fazerem isso vocês estarão imensamente

danificando o seu solo que, por sinal, quanto mais
preto mais rico em ingrendientes necessários para

que ele continue saudável e assim naturalmente
produzindo. Nunca também usem tóxicos em seu

solo, pois não somente matam os insetos que
precisamos nesse ecossistema como a vocês

mesmos, porque os agrotóxicos causam câncer.

Invistam no saber
Toda sociedade que na realidade investiu

no saber progrediu, porque é somente assim que
verdadeiramente crescemos.
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A Religião
A filosofia da religião foi uma invenção que
francamente só trouxe confusão e divisão,

principalmente quando sabemos em
documentos elaborados pela CIA que, a história

da nossa criação não tem a ver com Deus,
mas sim com seres extraterrestres e, para ser

mais preciso vindos de três tipos.
Portanto concluí a religião ser um sistema

de pura manipulação e poder.

Prefiro o realismo
Quem realmente gosta de mitos então escreva

ficção, quanto a mim, prefiro o realismo
por ter uma diferente visão.

Forma errada de viver
Enquanto não mudarmos essa forma errada de

viver então erroneamente continuaremos
celebrando com carnaval e pizza corrupções que

fazemos, mas insistimos em não ver.
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Relacionamentos violentos
Se você está atualmente vivendo num

relacionamento de manipulações e violência, sejam
elas físicas ou mentais, sugiro pular imediatamente
fora, pois nenhum tipo de controle é amor, mas sim
abuso, que muitas vezes acaba em terríveis tragédias.

Apocalipse ou revelação
Muitas erroneamente dizem que a palavra

"Apocalipse", original do grego significa o fim, mas
como estão errados... porque na realidade a sua
tradução significa "Revelação", que, segundo os
estudiosos representa a realidade de algo que
repentinamente será pelo mundo conhecido e

vividamente acredito que será a revelação dada em
conjunto pela ONU e o Vaticano sobre a existência
de seres extraterrestres tanto nesse planeta como
por todo o cosmo como também que foram esses

seres que tudo criam e criaram incluindo nós.

O Lenimismo
O Lenimismo está voltando e com isso provando

que nunca morremos na realidade.
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É tudo uma farsa

Ninguém pode dizer que ama sem isso mesmo

provar, por isso ao ver políticos e religiosos

roubando, matando e mentindo, portanto pensando

que estão nos enganando, claramente vejo

ser tudo atos nesse imenso teatro que, em si

mesmo, é uma grande farsa, de fato.

As reais mudanças

As reais mudanças começam de baixo e, se os

políticos se tornaram propositadamente surdos

então o que teremos de fazer nessa eleição é

simplesmente tirá-los do poder elegendo

populistas pra valer, somente assim

nos escutarão, é claro.

A justiça

A justiça não pode ser parcial,

caso contrário se tornará abusiva e,

com isso o contrário da justiça.
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O caminho certo
O país tem de fortemente investir na sociedade

para assim diminuir a grande desigualdade
atualmente existente de verdade. Somente assim
haverá real crescimento devido à distribuição de

renda, qual, sempre gera paz e felicidade.

Verão mais quente
Desde que estou residindo na Nova Inglaterra, como

é conhecido o Nordeste dos Estados Unidos,
exatamente desde 1979, esse verão tem sido

o mais quente, fazendo-me devido a essa evidência
realmente crer que, o aquecimento global é real e,

já com saudades do frio, estou.

Democracia radicalizada
Para que possamos avançar nos programas sociais

que tanto precisamos e urgentemente temos de
implantar, claramente vejo que precisamos a

democracia radicalizar, porque essa será a única
maneira que o parlamento conseguirá aprovar se
toda a sociedade nessa questão se concentrar.
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Todos devem ser responsáveis
Toda sociedade tem a obrigação de ser responsável
e rejeitar essa estúpida mentalidade de fascismo e
barbárie, caso contrário se tornará cúmplice dessa
horrível maldade intitulada racismo e, que tem de

acabar se quisermos crescer de verdade.

Construções imaginárias
A imaginação humana não tem limites, algumas

são totalmente realísticas enquanto outras
futurísticas, mas nesse processo ainda temos as
elaboradas pelos eternos sonhadores que nunca
passam de meras utopias em suas visões de pura

fantasia, criando assim castelos no ar
que obviamente nunca se concretizarão
por na realidade realmente não estarem.

Os filósofos
Os filósofos do passado realmente acertaram em

relação ao comportamento humano pois, sem
tolerância e amor não se pode trazer à consciência

saber, necessário para se viver bem, é claro.
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Hoje em dia...

O cotidiano de hoje tornou-se numa fábrica de

mentiras cujas narrativas têm constantemente

serem revistas pela falta de verdades.

A vida

A vida é um contínuo aprendizado e até mesmo

esses seres que nos criaram apesar de serem super

inteligentes também erram, de fato, basta pararmos

e atentamente olharmos para tudo que nos

rodeia e logo verão esse incrível fato.

Mundo escravizado

O mundo está tão escravizado pelo sistema

financeiro  nele erroneamente implantado que,

em vez de apreciarem as belezas existente onde

brevemente existem focam todos os seus

interesses no dinheiro que às vezes adquirem e

depois se passam e, abismado com esse triste

quadro vejo claramente que realmente não

aproveitaram as suas breves vidas.
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Somos seres mortais

Nunca permitam que o medo destrua a sua vida,

e saiam de casa. Viva, caso contrário passarás,

de fato, sozinho e dentro da sua própria casa,

pois ninguém é imortal e isso é um fato.

Se cale

Se você toda vez que abre a sua boca é para outros

ofender então é preciso que se cale, porque na

realidade outros também têm o direito de viver

 sem serem abusados por você.

Momento atual

Em toda a História desse nosso país nunca o

momento político foi tão importante em relção a

nossa participação como esse atual, porque o que está

em jogo é o destino da própria democracia, razão que

temos a obrigação de salvar se quisermos livres ficar,

porque o fascismo está determinado da democracia

nos tirar, de fato, por isso esse momento ser peculiar.
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A História
O próprio tempo através das pessoas constrói
ou destrói eventos mas não a História, porque

são exatamente esses fatos que na sua totalidade
lhe compõem, de fato.

Psicopatas
Observando o comportamento das pessoas vejo

que o mundo está repleto de psicopatas,
portanto de doentes mentais.

Cobiça
Nunca desejes o que não podes obter
porque a cobiça é inimiga do saber.

Produto
O seu produto é você mesmo

pois os outros são apenas as suas réplicas.
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Seja original
Nunca procure imitar ninguém pois o mundo
já está cansado de imitações, porque quem

te admirar irá fazer pelo aquilo que és e
não pelas imitações que só é o que se vê.

Inveja
Devido à inveja que muitos têm de mim

já li ou ouvi tudo que está nesse "vocabulário dos
invejosos", e para ser franco sorrio por saber

que tudo que dizem sobre mim não é verdadeiro,
portanto falam por pura inveja, mais nada.

Plenitude
Sabendo que essa existência é comparada
com um sopro por ser realmente rápida,

então vivam uma vida plena no sentido do saber,
e verão o quanto é gostosa e prática.
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A monarquia
A monarquia de agora para frente será apenas

simbólica, porque com a passagem da rainha a grande
maioria dos britânicos não quer um rei, mas sim
uma república, por estarem vendo que o seu país

está caindo e que em muito breve se transformará
numa ilha pois até mesmo a Escócia e a Irlanda se

departirão como fizeram as suas ex-colonias.

Produto do nada
Quando alguém não produziu nada ou o que

realmente produziu não presta então esse ser nada
de válido em relação aos bens produtivos e

construtivos criou, tornando-lhe aos olhos dos
críticos um vagabundo pelo fato que nada de

bem construiu em sua breve existência complexa
além de nula e sem nenhuma graça.

Cúmplice nos crimes
Para um ser não ser cúmplice nos crimes terá
de evitar os contatos desses que assim vivem.
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Ódio
Quando alguém se acha superior apesar de não ser,

por ser simplesmente um oportunista como também
mentiroso, então esse ser se aproveitará de tudo para

no poder continuar inclusive até mesmo do ódio,
sentimento além de vulgar super perigoso, pelo fato

de problemas gravíssimos realmente causar.

Plenitude
A plenitude é uma concepção que todos têm em sua

natural forma de entender o seu próprio mundo
mesmo que esse seja fictício, de fato.

Mudança global
O mundo está rapidamente mudando e, nesse

processo se transformando como também
provando que, a evolução humana é contínua apesar

de ser um processo onde existem falhas.
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Libertação
Ninguém poderá afirma ser um ser livre se na

realidade está prisioneiro do seu próprio governo
por não receber direitos básicos para viver, comida,
água, saúde, saneamento, trabalho, laser e educação.

Pois, por sermos seres altamente filosóficos
precisamos disso é lógico.

O poder da educação
Uma das coisas que mais me maravilha é claramente
poder ver o grande poder existente na educação pelo

fato de literalmente libertar vidas da escravidão.

Silêncio
Quando as palavras em si não chegam então adotem
o silêncio pois, além de ser sábio evita problemas
que surgirão nas trocas de palavras muitas vezes

impensadas.
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Existência

A vida, pelo menos como lhe entendemos, não está

limitada nem ao físico nem ao mundo espiritual, por

ser realmente transcendental e contanto continuar

em múltiplas formas e estradas.

Festejos

Vamos dar a volta por cima e festejar com amor

e alegria o retorno da democracia e do socialismo

que, na realidade causa risos de felicidade,

saber e prosperidade, digo.

Os golpes

Os golpes pelo Brasil sofrido realmente mostraram

tanto a participação externa de países como a ajuda

de alguns seres da elite de vira-latas por traírem a

soberania do nosso país, de fato.
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Real crescimento
O real crescimento de uma nação não é medido

pelo número do seu povo nem tão pouco somente
pela sua produção, mas sim pela sua educação, saúde

e os seus avanços científicos juntamente com a
democracia e o seu ambientalismo, porque são esses

fatores juntos que causam a riqueza e portanto
o real crescimento de um país.

Racismo
Qando você se acha ser superior então claramente
está provando ser racista mesmo que não exprima

em palavras esse horror.

Todos são culpados
Analisando os problemas atuais vejo que realmente

todos são culpados ao permitirem nesse estado
chegarmos ou por sermos ignorantes ou,

realmente cúmplices desses absurdos atos e,
isso envolve até mesmo o clero pelo silêncio

como também integração nos crimes cometidos
contra a humanidade.



133     Silvio Parise

Reconstrução
Toda criação tem um início, meio e um fim e, se tudo
que li nesses documentos supostamente elaborados
pela CIA forem realmente verdadeiros, então esses
seres extraterrestres que nos criaram irão ou nos

alterar com os seus programas híbridos ou
verdadeiramente nos eliminar nos jogando uns

contra os outros para, assim, naturalmente o Homo
Sapien Sapien reconstruir menos violento e muito
mais avançado, pois não precisará dessas guerras

tribais como tanto temos observado simplesmente
pelo fato de serem muito mais avançados, de fato,

e não precisarem por causa de raça, religião ou
ideologias políticas brigarem e se matarem

como atualmente fazem sem parar.

Morte
A única certeza que nessa complexa vida podemos ter
é, que, cedo ou tarde morreremos, porque os planos

que graciosamente fazemos muitas vezes não se
realizam e, isso é uma realidade.
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Brasil socialista
Estou super feliz de em vida ver o que realmente
sempre desejei para o nosso país, ver uma nação
saudável, educada, civilizada e, tanto cientifica

como tecnologicamente avançada graças ao
sistema democrata socialista que, através

do governo disso trata.

Sociedade
Para uma sociedade realmente se educar, crescer
e amadurecer leva tempo, por isso ser importante
não deixá-lo passar pois, como o vento o tempo

passa rápido sem vacilar.

Como vejo o atual mundo
Vejo que o mundo está rapidamente caminhando para
a terceira guerra mundial, qual, devido aos avanços
tecnológicos e nucleares ditará a nossa destruição

como também a do planeta de verdade.
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A mentira

Quando constante como também continuamente se

mente, esse ser perderá não apenas o seu valor por

se tornar num mentiroso patológico como também

perderá a sua identidade pelo fato de quando uma

pessoa mente se autoenganar, de fato.

Incompetência governamental

Devido à enorme incompetência governamental nada

de novo foi criado e, para substituir esse triste fato

o governo cria alternativas em enganosas narrativas

que, em si não se sustentam, é claro, por causa das

evidências que nos chocam, de fato.

Servo de Deus
Se você ajuda um ser humano mesmo que seja
nas coisas mais simples e básicas então você

está realizando o que Jesus comandou e,
ao fazeres isso estarás salvo e liberto não pela
religião, porque nenhuma salva, mas sim pela

obediência e servidão a Deus.
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Guerras

Sou totalmente contra qualquer tipo de guerra

por claramente entender os terríveis danos que

causam tanto na vida daqueles que nela

participaram como também os que faleceram

e assim traumatizaram seres para sempre,

além do que causa diretamente aos países

não envolvidos, de fato.

Chuva de letras

Decidi ter como domínio "chuva de letras",

numa forma de reconhecimento a essa incrível

realidade, ou seja, que literalmente recebemos

textos vindos diretamente na nossa mente

de seres que daqui já se passaram mas que

existem no outro lado desse véu e, que

realmente sinto que aos poucos está sendo

levantado como se fosse a cortina que

divide num teatro os atores do público, de fato.
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Mundo manipulado

Existimos num mundo tão manipulado que,

quando pensamos por claramente ver e entender

 esse fato ao abertamente expressá-lo

então quase automaticamente somos vistos

como demônios ou como também

vistos seres tanto errados como revoltados

e às vezes até mesmo revolucionários devido às

lavagens cerebrais coletivas que passaram

e passam, que lhes transformaram em robôs

mas por serem sutilmente nas massas aplicadas

então são realmente poucos que isso veem

mesmo sem graça.

Fator hipnótico
Como uma verdadeira manada somos na vida

induzidos a seguir tudo aquilo que o sistema nos
dita e, sob esse efeito hipnótico seguimos

totalmente cegos nessa estrada sem luz tropeçando
nessas pedras totalmente rudes por não serem

através do conhecimento iluminadas.
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A grande diferença

A grande diferença entre as pessoas da

ultra-direita (fascistas) e aqueles que são

considerados de centro-esquerda (socialistas),

está na maneira de como pensar, porque as

pessoas do primeiro grupo tendem geralmente

a ser radicais e terem narrativas monótonas por

serem repetitivas enquanto os considerados

esquerdistas na sua grande maioria são seres

iluminados e progressistas que, portanto sempre

criam como pensam no estado do povo como

um todo, e é exatamente isso que está em jogo

nessa eleição, daí ser super importante

na esquerda se votar.

Comparação política

Comparo a esquerda brasileira com os democratas

americanos pois, o que ambos têm em comum é o

fato de ambos sempre herdarem os problemas

causados pela falta de competência dos governos

de direita que, além de serem super arrogantes são

também incompetentes além de racistas.
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Mudanças profundas na política brasileira

Ao ver os resultados dessa atual eleição em

todo o Brasil tenho de reconhecer que o país está

mudando rapidamente tendo como centro dessa

mudança a religião como também o grande número

de partidos políticos que a meu ver prejudicam

por serem quase idênticos ideologicamente,

aumentando contanto ainda mais a politização da

sociedade e criando uma maior confusão ao

eleitor, daí não me surpreender com os resultados

nacionais, porque para mim mostram que muitos

votaram indecisos exatamente pelo grande

número de partidos políticos e o pouco

conhecimento do eleitor por causa disso.

Racismo

Os racistas têm de uma vez por todas entender

que o Brasil não é um país branco e nem nunca foi,

para isso basta olharmos os povos originais

que são os indígenas, realmente lindos, de fato,

e não são brancos, é claro.
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Pensamento extremista
Analisando as narrativas da extrema-direita no
mundo vejo que são totalmente falsas por além
de não terem nenhum argumento para mostrar

não fazem nenhum senso, porque são pessoas que
através de lavagens cerebrais e o racismo se
tornaram super radicais, contanto para mim

nada mais é que uma grande farsa, pois no íntimo
não passam de capitalista gananciosos

e sem nenhum escrúpulo.

Fiquem no lado da verdade
Tudo que realmente acontece ocorre em ciclos

e, até mesmo já fora dito que as coisas acontecem
no Brasil após já terem acontecido no exterior
há vinte anos, fato que temos urgentemente de

mudar pois, somos um povo inteligente e
dinâmico, daí acreditar que podemos reverter

isso e deixar de na cauda ficar,
portanto em vez do mundo seguirmos

temos de criar e ser originais, afirmo, somente
assim na ponta ficaremos e pararemos

de outros seguir, afinal de contas vinte anos
é uma geração, contanto muito tempo perdido.
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Povos indígenas
Acho uma grande sacanagem ver a maneira

que os povos indígenas sempre foram tratados
quando na realidade deveríamos promovê-los
aos mais altos escalões da nossa sociedade

por serem os povos originais,
portanto os legítimos brasileiros.

Pensamento coletivo
Analisando o pensamento coletivo

sempre constante e contínuo e,
que sempre vem em forma de ondas,

vejo claramente a dualidade
entre o bem e o mal existirem

 nessa dura realidade de cada ser.
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