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A compreensão do estado existencial do ser contribui para que a superior força 

catalisadora de sua postura horizontudinal, possa satisfazer os verdadeiros 

aspectos de sua governança proposital, constituindo assim um estágio vigoroso 

para sua situação sobrevivencional. 

Instala-se cada vez mais no apoteótico sentimento de virilidade, uma casta 

suprema de singular vivacidade bela que se torna propriedade constitucionalista 

de sua imperiosa fonte inesgotável de superioridade. 

Fortalece o indivíduo a constância de sua rigorosa técnica de valores 

condicionantes à sua postura privada no ambiente propicia de sua hegemonia, 

tornando-se assim cavaleiro instituidor de batalhas viris no dia a dia de sua vida.  

Invoca alimento espiritual condicionante, para sua estabilidade emocional, 

constitui-se no aparato sinuoso, mas provocante, para estabelecer uma forma 

irretratável na conduta de sua exponencial forma de pensar. 

Uma sensível e extrema forma de situação corrobora para o tratamento de 

sua extrema estabilização como concorrente até para si mesmo, visto que o 

ímpeto usado de forma pulsante, de fato condiciona o ser à plenitude de sua 

força, crendo estar formando um universo colossal de idéias infinitamente fortes 

e belas. 

Por onde passa o pensamento acompanha a idéia, formas existenciais, 

levados pelas asas do sentimento, como estado natural estabelecendo a 

verdadeira realidade sobre todos os aspectos possivelmente infiéis à soberania 

da realidade. 

Alguém espirra e distrai qualquer um que esteja concentrado, uma bala 

perdida cala o sorriso ou a palavra de quem jamais pensava acontecer assim, 

chora o intimo que perde a vida querida de alguém tão próximo, há alegria 

demais no intimo de um vencedor, há tristeza demais no intimo de um perdedor, 

salve-se, contido no invólucro da marginalidade convencida a não estar 

preparada, e some-se com a vergonha imposta por algo jamais desejado, enfim 

há um caminho a seguir em frente à direita, à esquerda e até mesmo voltando, 

pois se já não tiveres força no corpo para caminhar, force os pensamentos feche 

os olhos e corra com eles para bem longe de onde queira, creia que quanto mais 

força edificares em seus pensamentos, constituirá energia que colaborará para 

que seu corpo possa em algum momento ser tão forte como seus pensamentos. 

Olhar assim o estado existencial em parte do homem confere àquele que 

apenas conduz suas idéias ao analisar todos estes aspectos a lugar qualquer que 

o possa tornar capacitado a expressar sua confidencial crendice no fato de a vida 

ser tudo e nada ao mesmo tempo, evidenciando ai, um estado divergencionista 

cumulativo de propriedades e até mesma impropriedade no que tange 



estabelecer condicionantes efervescentes a conferir total e irrestrito apoio a esta 

ou aquela forma credenciada a ser chamada de vida. 

Depurando as expectativas e condicionando o ser a estabelecer parâmetros 

mais próximos da realidade, concordarei que os pés estarão bem mais firmes no 

chão e a cabeça mais justa no que chamo de respiração normal de sobrevivência, 

posto que o sentido natural da caminhada para o norte está condicionado ao 

estremo e firme fato de que sem titubear o homem procura sempre o sucesso 

para estabelecer os fatos num denominador comum sua própria fonte de 

inspiração. 

Qual ruptura decodificaria o sentido natural das convergências dos 

sentidos racionais, para sistematizar o conteúdo vertiginoso do ímpeto 

estremado ao projetar-se indefinidamente para os extremos. Entendo que a 

postura uniforme levaria o homem ao seu estado mais puro identificando as 

verdadeiras formas para sua eterna fonte de recursos emocionais e positivos. 

Quando me disserem que o vento trouxe a poeira e sujou toda a casa, 

perguntarei se não seria melhor pensarmos que apenas deveríamos limpar tudo, 

pois o vento sempre virá e com ele a poeira e deveremos estar estabelecidos que 

o fundamental da compreensão dos atos da natureza apenas acontece, pois então 

com eles deveremos conviver com sabedoria e inteligência. 

Por mais longa que seja uma vida no convívio com todo este universo, será 

sempre um fator de procura indeterminada para que se possa compreender algo 

mais de tudo isto tão maravilhoso e infinito, o ser mais se aproxima daquilo que 

chamamos de inteligência compreensiva e descritiva, atuante e coordenadora de 

projetos edificantes em busca de conhecimento dos personagens deste universo, 

como lua, marte etc... 

A biologia, botanica, química e a física são ferramentas que guiam o 

homem pelo caminho mais seguro em busca do conhecimento maior da vida e de 

seu universo, acima desta forma de saber, o homem constrói algo superior com 

estrema força para sua situacionalidade, tanto para antes, durante e depois de 

sua vida, são sentimentos próprios da raiz de sua infinitude, onde se constrói os 

meios e os fins para sua coordenação psicológica e crença estabelecedora de 

fundamentos mais profundos. 

Além do alcance do meu olhar está o que estabelecido se conhece, mas não 

a essência da vida, pois a obra edificada pelo homem constitui-se como aparato e 

proteção feita com arte, mas estabelecendo apenas o conteúdo externo de sua 

razão de ser, dentro deverá se buscar compreender o verdadeiro sentido da 

obra, pois por mais bela que seja entendo que deverá servir para uma 

existencialidade maior que se aproxima mais e mais do intimo do indivíduo, o 

ser edifica para garantir a si próprio a propositura coordenada do fator 



maiúsculo da superior forma disposta à sua vontade de usar e viver, sendo assim 

o homem cria para si o que poderia chamar-se universo diminuto para sua 

grandeza e ele acaba se achando um Deus na criação. 

 

Todos de alguma forma lutam para caminhar em direção à vitória, a cada 

momento entregamo-nos ao esforço maiúsculo da luta a princípio da 

sobrevivência e concomitantemente para a vitória, saudável forma de agir visto 

que se assim não for, atropelados serão aqueles que não agirem da melhor forma 

possível, estabelecendo performance condizente com a exigida pelo sistema, seja 

qual for o seguimento temos que saber compreender quais são as exigências e 

como podemos entende-las e como podemos empreende-las, pois aqueles que 

conseguem identificar os atalhos do caminho a ser percorrido com certeza só ou 

acompanhado consegue vencer o projeto e realizar sua meta. 

Pôr quanto tempo uma vida considera-se efetivamente vida?  Qual vida 

quer vida maior que a própria? Onde se localiza o limite dos desejos e sonhos? 

Qual medidor de alegria ou tristeza confere a ponto de mostrar com exatidão o 

estrago ou a conquista envolvida no momento existente? Quem permite a si o 

delírio do reinado eterno sobre todas as coisas sendo uma vida comum?  Por 

quais meios o homem encontrará a resposta para sua dúvida eterna? Onde e 

quando saberemos encontrar a fala verdadeira para deixarmos de nos odiar 

enquanto conflitantes no sentido da preservação de nossas crenças e riquezas? 

Etc. 

Supor que conseguiria identificar e aqui considerar todas as possíveis 

perguntas como referendo à dúvida constante que condiciona o homem à sua 

pequenez existencial, seria de extrema inocência, o fato é que somos puramente 

retraídos quanto ao adiantar do profundo estado de plena sabedoria, e ainda nos 

damos o direito de enfrentar quem quer que seja para defender aquilo em que 

acreditamos, mesmo que nossas ações sejam puramente política, religiosa, ou 

seja, lá o que for, não creio que haja uma forma simples para se educar o 

homem para que deixe de lado estas formas guerrilheiras de resolução das 

adversidades culturais, pois o sentido evidencia a essência do existencial 

histórico e que da forma como está, extrema a pulsação do âmago da postura 

sentimentalista distanciando assim o homem de uma razão aparentemente 

simples para sua aproximação do até então oponente da conjuntura comum de 

sua existência. 

A que corresponde o processo de desejo ao eterno sentido de vida. A luta 

em busca da felicidade é a forma mais concreta do destino do homem, ele se 

lança a ela de forma que nada possa ser diferente, em algum lugar do futuro, até 

mesmo na sua medida de tempo não importando mesmo que sonhado o lugar, o 



exato e concreto estado de sua existência, condiciona-se a crer em um evolutivo 

sistema de proposituras condicionantes à sua condicionalidade existencial, onde 

se crê na efervescência aprimorada de seu estado emocional. Todo o sentido é 

posto a prova desde que se possa constituir uma forma explicita de suas 

preferências e condicionantes envergaduras de formas radicalmente firmes no 

seu conteúdo, estimando-se ai, uma das armas mais poderosas para se usar no 

decorrer da armação do processo de edificação deste processo de sentido de vida 

entendendo que, cada sentido incorpora uma forma mesmo continua do 

pensamento global da propositura do ser em busca de sua realização total. 

Há uma lágrima abaixo dos silios inferiores, os olhos estão vermelhos, as 

mãos cobrem a face imediatamente, os lábios escondidos atrás delas sussurram 

soluços descontrolados em meio ao barulho dos veículos que por ali passam 

próximos ao passeio onde se encontra aquela criatura em prantos. O corpo não 

está mais paralisado, encaminha-se na direção do banco daquela praça mais à 

direita do centro onde se localiza o chafariz, as crianças brincam entrecortando 

o caminho daquela que chora copiosamente e nem percebem o ato lacrimejante 

da face entristecida e soluçante de tão bela criatura, e muitos que pôr ali passam 

apenas observam caminhando naturalmente deixando cada vez mais atrás o 

soluço entristecido e profundo do ser que sem poder explicar ou ser procurada 

constitui-se no quadro mais expoente daquela praça que possui natureza 

considerada digna de ser observada. O sentimento de alguém desconhecido pode 

até ser visto, mas na maioria das vezes apenas é identificado como possível 

constituído de dor, o fato é que a postura do ser ante algo que destrói alguém, 

muitas vezes é de desumanidade, aconteça o que acontecer, passa-se e nem quer 

saber se poderia ser ou não útil ao próximo até mesmo para um consolo 

dependendo de seu sofrer. 

 

Não que possa ser absolutamente impossível, algo que pelos olhos 

acontecem, são determinantes configurativos de suas extremas fontes racionais 

de realidade controladora do expositivo sentimento de desejo sobre a visão 

obtida, pois assim que o sentido colabora para que o sentimento possa crescer 

dentro do fato de desejo e sentimento direcionado àquela imagem inesquecível 

institui-se o alargamento do querer e poder sendo elixires para uma entrega 

descontrolada ao sentido de conquista e prazer, cria-se o caminho da busca de 

uma nova fonte de rica energia de realizações como ser estado e existência mais 

profunda no contido e forte aproximado corpo de vida com aquela fonte de 

beleza sem igual. Corta-se neste exato momento o elo de todas as formas 

conhecidas para se acreditar na extrema beleza daquele ser naquele exato 

momento enfeitiçando o espirito a crer ser esta uma figura de terna força sobre 

seus encantos, e dá-se pôr inteiro antes no pensar e fica à disposição dela para a 

eternidade sendo que o sonho imediatamente transforma-se em carruagem para 



levar as vidas para um castelo maravilhoso onde somente lá existirá a felicidade, 

é um momento de luz e brilho apenas, pode-se acreditar nisso. 

Devidamente estabelecido, o momento comprime o estado ao atalho 

próximo, saindo da direção do estado imaginativo contemplativo para a estrada 

do conformismo realista, salta-se deliberadamente, para o ponto mais distante 

deste a que estava enquanto espirito amarrotado pelos braços fortes da 

realidade desencorajada, estabelecendo ai um comprometimento com 

sustentações estáveis do espirito ao corpo que estabelecido acasala-se, no 

decorrer do tempo em sua estada em nova estrada seqüencial. Ocorre que 

quando a força sustentada pelo alucinante estado imaginativo faz ser uma capaz 

e fluida forma de envolver os aspectos existenciais no formato singular para sua 

evidenciação, considerando que o prover de seres de estados emocionais 

eminentemente encorajadores, conclui-se que o fator humano estabelece formas 

parametrais para sua sobrevivência ordenando em suma o aspecto estabelecedor 

de normas e formas existenciais.  

Quem conturba a singela forma de quieta substancia existencial no 

aconchego de sua até solidão, desmerece-se como ativador de sentidos 

ocupacionais para a desenvoltura da forma até radical em busca da perfeição 

espiritual, deve-se, porém, seduzir o objeto sentido para uma concorrência 

formatada ao estado direcionado da felicidade sustentacional para o finito 

constituído de bases claras e resolutas para o fundamento firme da condição 

espiritual plena. 

Por quais caminhos a mente considera estar em continua corrida em 

direção do resultado maior, objetivo de ser alcançado como forma única de sua 

realização final. Quais sentidos, corporifican-se na mente como forma resoluta e 

sem alternativas para corresponder ao anseio profundo da conquista final. De 

quem se pode desejar algo maior que sua própria vontade. Definir-se como o 

que para imediatamente, correr em busca da direção oposta se o estado da 

direção existente seja constantemente desfundamentalizado para a sustentação 

de sua felicidade? Precisamente se fores em busca de algo que somente existe 

dentro de sua crença, deverás encontrar respostas diversas para as questões 

colocadas, veja, se o encontro fatal da realidade com a sonhada forma de vida 

derem-se contraditórias, evidentemente passará a existir conflito dentro da 

mente daquele que se sentirá corroído pela realidade avassaladora sobre o 

conteúdo de suas aspirações. Posto assim é aconselhável identificar todas as 

possíveis formas de acontecimentos, para que ao conjugares o verbo viver, 

estabelecerás formas para instituir condições favoráveis a sua sobrevivência, 

como luz para tirar da escuridão os olhos que buscam uma imagem qualquer, 

estabelece-se de forma gradual considerações promissoras e aconselhadoras ao 

espirito convergente à idéia mais realista em busca da alegria/felicidade.  



A que altura, deveria o corpo estar para que a mente pudesse 

definitivamente, sentir a grandeza de sua existência ao comparar-se com o 

instante existencial do conjunto, ao nível da terra? Deveria tal sentido poder 

compor um estado emocional de tal envergadura a ponto de elevar o sentido 

existencial do ser na apoteose de sua consciência para dizer-se da onipotência 

alcançada mesmo que jamais definitivamente? Em quanto o sentido contém de 

força para estabelecer princípios que possam ditar normas que passem a 

prevalecer sobre as cotidianas fontes de raciocínio do indivíduo fazendo-o até 

predispor-se a pensar na suprema força do poder? A qual distancia o homem 

procura chegar para poder sentir-se definitivamente crente de sua própria fonte 

de razão de ser? Onde começa e onde termina a ambição avassaladora do ser na 

procura indiscutível de sua origem e destino? Aonde chegará a ansiedade de 

poder adquirir tais conhecimentos?. É prioridade na essência do ser tentar se 

relacionar com tal conhecimento, pois a condição dos momentos mais 

importante da vida faz com que o homem perca sua consciência máxima 

desvinculando-se com realidade corpórea quando alguém de sua suprema 

proximidade deixa esta vida e contribui para que o espírito de quem fica torna-

se solitário e apreensivo no distanciamento da realidade e o possível, enfim uma 

característica aparentemente vazia e de contornos especiais, caminho distante 

para se conceber uma verdade simples e fácil. 

Por onde deveria caminhar para situarme melhor ante tantas ocorrências 

do sentido maiúsculo da vida no cotidiano perverso das ignorâncias? Não creio 

existir cartilha, ou seja, lá o que for para indicarem o verdadeiro caminho a ser 

seguido, onde se pode ver que a vida não possui a mesma estrada para todos os 

seres, começa-se a entender que o processo de vida não está diretamente ligado 

ao conteúdo do sentimento individualizado, mas na operacionalidade dos 

interesses de algumas pessoas dentro de seus próprios dominios, sendo que a 

força de suprema configuração dos estágios a serem edificados e respeitados pela 

maioria seguidora da sobrevivência constatando ai que, o sentido direcionado da 

compostura prevalece no sentido da sobrevivência como fator chave para a 

formação dos padrões de conhecimento da configurada forma de condição para 

a vida que se leva no dia a dia. 

Quando ao longe uma luz brilha direcionando nosso olhar para sua forma 

quer entender que seu sentido faz-nos acreditar na sua rápida expressão de 

estabelecer sentido de sua clara formação momentânea, mesmo que sua 

existência comporte-se apenas ao instinto de sua rápida formação e morte, pois o 

sentido de sua aparição apenas configura-se como força da natureza ou mesmo 

de alguma situação criada pelo próprio homem. Partindo deste entendimento, 

visualizo a forma de vida como chama momentânea se comparado ao existencial 

do universo e faço-me perguntas diversas e até mesmo sem sentidos procurando 

encontrar formas de estabelecer intimidade com alguns princípios que possam 

me direcionar ao sentido mais amplo da extrema existência do conteúdo humano 



na sua própria forma de vida.Portanto quero confirmar-me da necessidade 

lúcida da abertura da mente para os estágios a serem percorridos pelos 

sentimentos como forma de adquirir a verdadeira energia para estabelecer 

formas de entrega emocional ao universo.        

E tudo correrá dentro do que chamo de competição para o saber, pois 

podemos não perceber, mas o processo de entrega para o crescimento do 

conhecimento, mesmo que não proposital, contribui e muito para isto, onde quer 

que cheguemos, teremos percorrido algum espaço de medidas de evolução, mas 

não poderemos jamais fora do paralelo do homem saber o quanto caminha, pois 

é justo pensar que aquele que estudou mais, ou viveu mais a modernidade tenha 

conseguido ir mais longe no saber existencial?. Não creio, pois o verdadeiro 

sentido da vida antes de qualquer coisa é simplesmente viver e a sabedoria do 

homem, muitas vezes está na humilde capacidade intelectual de alguém, pois 

para ele, o encanto da vida e o esplendor do universo possuem cores e sentidos 

diferentes daqueles que alcançaram o sucesso e o poder e sem sermos 

comparativos, o sorriso de um pode não ter a graça dos dentes bem feitos e 

cuidados do outro, mas podem diferenciar-se na raiz de onde brota a força deste 

sentimento que se projeta para os lábios como força esplendorosa do prazer que 

ali se estabelece naquele momento, enfim o existir conforma-se com o desejo de 

ser alcançado e projeta-se na infinitude do seu prazer de ser. 

Quando a brisa acaricia meu rosto, sinto suave a mão da natureza, sinto o 

mais liberto dos momentos, acredito na infinidade dos prazeres, desfaço-me do 

pensamento que carregava e enveredo-me no caminho prazeroso do instante 

conjugal espirito natureza, e cada segundo evidentemente não medido, contribui 

para que o sentimento enlouqueça concientemente podendo estar 

profundamente e ao mesmo tempo distante nas alturas condicionado por aquele 

prazer irretocável e evidentemente sem explicação apenas para senti-lo, vivê-lo e 

entende-lo como forma expressa de prazeres que ao mesmo tempo em que o 

temos não percebemos e por outro o sentimos e acreditamos nos entregar desta 

forma pensando ser este momento mágico e com toda força do meu pensar 

jamais permitirei que ele acabe até mesmo sem consultar a própria natureza. 

Definitivamente, o sentimento é uma confidencia de extremo formato 

profundo com a envergadura de um céu cheio de nuvens dentro de minha 

concepção de vida, construo a cada segundo uma estrada de pensamento para 

seguir de alguma forma na melhor maneira que puder dado que o conteúdo da 

interioridade do sentimento pode ser uma alternativa para a atividade do 

sentido existencial na forma mais positiva ou não tendo que ser uma condição de 

imposição do sentido ao sentimento envergado de sua postura condicionante por 

assim dizer quer que a cada segundo meu espirito possa mesmo que 

desordenadamente construir um sentido de vida para si dentro dos limites 

existenciais deste universo. 



Diferente do sentido constante das entradas dos pensamentos como força 

edificadora para a postura da vida, insisto a que o certo de todas as evidencias 

possam contribuir para o acontecimento máximo da entrada no instante 

momento da satisfação de se por a caminho do viver, como ator de uma peça 

sem fim, pois o sentido da apresentação mesmo ao se deitar em pleno sono não 

termina, pois o ato da vida é a cena da peça como forma infinita do sentido 

maiúsculo da realização do teatro viver. 

Onde encontrar algo que faça acontecer como nunca uma explosão de vida 

num momento jamais esperado. Prefiro pensar que a vida constitui uma família 

de valores onde cada um toma posse de uma cadeira na mesa do conforto para a 

ceia da existência e toma-se todo o princípio como fundamento fomentando as 

estratégicas formas de vida como sentido maiúsculo de toda sua vida e assim 

constituindo com a família destinos sem entremeios sendo o sonho mesmo assim 

uma configuração de sua forma mais evidenciada, por assim dizer entendo que a 

formação do ambiente está próxima de uma realização sem fim, mas com 

medidas próximas à compreensão da capacidade humana de respeitar os valores 

que chegam em sua maioria desordenados mas capazes de se formarem para 

contribuir com a essência da vida.     

Pensar e remoer as entranhas dos sentidos da vida colabora para que o 

sentido do existir saia de seu anonimato e construa universos sem fim para a 

sobrevivência de sua espiritualidade extremamente configurada dentro da 

sabedoria da existência emocional do aprendizado com o resto de todas as 

culturas conjugadas dia a dia em sua mente em formação, e mesmo adulta 

recebendo cargas e mais cargas de mísseis de informação constituindo mais e 

mais uma cratera de depósitos de conhecimentos estreitando mais e mais sua 

liberdade infinita, pois mais e mais se torna prisioneiro do sentido da vida neste 

mundo dos homens enquanto luta pela sobrevivência e postura de alguns para o 

domínio definitivamente do maior numera de espaços emocionais e físicos, sendo 

assim o ser que se torna possuidor do maior numero de riquezas constituindo 

mais e mais o espaço de sua mente com mais e mais infinitude, pois sabedor dos 

espaços conquistados se vê ainda mais e mais longe de findar a realização final 

de tudo. Possuir até por que isto jamais acontecerá, mas o possível acalento de 

sua querida fonte de energização contribui para que mais e mais ele se sinta 

capaz de enveredar-se pelos caminhos das conquistas e assim o faz. 

Cada palavra em sentido direcionado ao interior do sentimento de alguém 

pode de certa forma produzir efeitos claros de iluminação para o escuro instante 

que vive aquele ser, caso não se pode pensar que de certa forma virá apenas 

somar ao conteúdo de energia já existente para constituir um depósito 

energizado de luzes produtoras de estados emocionais brandos e com propósito 

de partir para os seres carentes de tal energia e sustenta-se a cada instante um 



poder de prazer pelo estado de extrema beleza e maravilhosidade e tudo será 

para a vida um estado de grandeza e beleza. 

Quanta surpresa nos atinge quando não esperamos situações contrárias 

aos nossos anseios sendo que o sentimento de espera não está necessariamente 

contrapondo-se aos sentimentos dos outros, pois se a conduta do sentimento vaza 

e não se permite permanecer no estado concreto da sua forma destrói toda 

concepção de sentimento posta a espera do resultado perfeito e desmoronam-se 

os sentimentos de espera de realização indo forçosamente terminar no ponto 

final da desavença emocional destruindo assim um instante da plena capacidade 

de crença ao ser quando da espera do retorno mínimo do sentido de 

acontecimento existencial entre os seres. 

Há com certeza um brilho de pureza e brandura angelical em uma criança 

de alguns meses, há sim ternura frescura e santidade, tomada aos olhos e nos 

braços contribui para tornar o sentimento extasiado direcionando o interior à 

profunda viagem em busca da sensibilidade perfeita para se ater ao estado 

emocional com a presença de criatura tão especial, fundamenta-se no olhar o 

desejo de encontrar as palavras que não sairão de seus lábios, extrema-se no 

sentido carnal de perceber o estado emocional do ser que enquanto pureza 

infantil se mexe em todas as direções sem até mesmo controle tendo a cabecinha 

desamparada à mercê do espaço e do tempo, é suprema vida de encanto e cheiro 

encantador, dominante forma de vida que consegue levar os nossos sentimentos 

ao mais longínquo estado de admiração e sentimento de querer sempre, doce e 

meiga criatura terna e fantástica criança menina, ainda mais cheia de graça, 

uma forma de vida abençoada e que o futuro seja sempre o caminho para o 

crescimento de toda esta beleza. 

Teria sido este momento mais promissor do que tão cheio de incertezas? 

Tomaria o rumo que não este o sentimento perverso da insanidade emocional 

momentânea estragando o sentimento que até então se parecia com um estado 

de leveza e beleza? Não conformar é até aceitável, mas apenas sofrer o conteúdo 

deste instante avassalador sobre o estado emocional direcionado que estava para 

uma consciência de profunda retidão em busca da felicidade total? Deixe-se 

contaminar por tudo isto e não se esforce para alcançar uma plena forma capaz 

de destruir tudo isto, pois o estado emocional que determina o sentido 

obrigatório da direção dos sentimentos não pode de forma alguma estar à mercê 

do estado inconveniente. 

Por qualquer caminho de nossas vidas, uma estada de permanência sem 

medida de tempo deverá ocorrer, para que possamos restabelecer o verdadeiro 

sentido do conteúdo desta forma de existência dentro daquela conformidade que 

estrutura o ser dentro de sua mais rica forma de valores que dentro dos 

patamares evidenciados dos extratos da forma sentimental que enverga a 



postura do sentimento universal da mais profunda consciência humana, e 

regozija numa câmara de valores para o ser tudo em contato com a natureza em 

busca cada vez mais de sua humana forma de amar ao todo como estrutura 

universal de sua onipotência. 

Contaminado pelo sentido da lucidez da beleza, vejo-me cada vez mais 

dentro da forma mais eloqüente da admiração e fico no estado de pura forma de 

contração emocional convivendo mais e mais com a infinita sensação de que 

tudo é lindo desde que aquela beleza continue alimentando todo o meu estado 

emocional entretendo-me e levando-me para o estado de pureza alucinante e de 

forma tal que o sentido emocional desta adoração force-me a ser levado ao 

delírio de suntuosa forma de prazer existindo dentro desta fantástica e 

emoldurada tela de beleza sem fim, e tudo será constante para a minha 

felicidade e não permitirei que nada possa cegarme enquanto pensar e acreditar 

em tal beleza. 

Poderia aquele que sempre espera estar diretamente ligado ao espirito 

desarticulado do sentido convergente em atrativo condicionador de emoções 

profundas?. Seria esta uma característica de contornos especiais daqueles que 

sempre buscam as formas mais diretas para sua exposição? Poderia os 

sentimentos controlar de forma explicita toda a característica destes indivíduos? 

Alguma das mais elásticas formas de exposição ao exterior de um 

indivíduo é a sua aparência, onde consegue exprimir a sua interioridade e toda 

sua conseqüente forma de valores, pois atinge o extremo de sua beleza singular 

constituindo assim uma fotografia de seu interior Tem o ser uma das mais 

concorridas formas de se expor ao indivíduo externo, como fonte de retorno 

superior ao do espelho, pois o espelho apenas revela a fonte de retorno do 

próprio encanto, enquanto o ser externo pode alimentar de forma mais rica sua 

esperança de estar recebendo elogios com ricas formas de valores. 

Precinto que o estado emocional de um indivíduo, pode contaminar um 

grupo que corresponda a sua imediata convivência trazendo assim um fator 

preponderante na formação do momento existencial dos seres, fato que 

culminará na satisfação ou não de realização total do sentido procurado na 

realização daquele estado existencial vindo de encontro a uma estação 

polimental de sujeiras ligatícias dos conjuntos emocionais entre os participantes. 

O conhecimento das causas repentinas dos estágios emocionais de 

indivíduos que prematuramente chocam-se com o volumoso numero de fontes 

convergentes para a realidade, torna esta comumente falando desordenada indo 

estacionar no formato mais ridículo da condição de relacionamento humano, 

pois aquele que se julga capaz de fomentar uma realidade com seus anseios 

creditício de mudanças convergentes para a estruturação do universo das 



mentes humanas se vê capaz de mudar a tudo e a todos sem pausa e sem tempo 

sendo como deus para a emancipação de suas idéias e seus valores sempre mais 

ricamente capazes de suplantarem todas estas construções. 

Uma de minhas maiores curiosidades, sempre se situou na fantástica 

capacidade de valores atribuída pelo homem ao próprio homem, são fantásticas 

formas de instituir os reais sentimentos que projetam as famosas fontes de 

inspiração para os indivíduos fazendo valer a perfeita condição para alavancar 

os sentidos dos reais estímulos destes indivíduos, entendo que cada palavra seja 

de estimulo ou desestímulo contém forte condição de suprir os estados 

emocionais. 

Permitir que a avalanche dos sentimentos corresse em direção contrária 

aos meus desejos é imperdoável, preciso conter o ímpeto dos sentidos que 

direcionam Todas as formas de acontecimentos emocionais que possam 

perturbar a paz interior, e que desordena o espaço adquirido para conservação 

da confiabilidade do imposto sentido de realização, pois a verdade consegue 

direcionar o espirito para toda uma forma de vida com razões até mesma 

desconhecida, pois o fato é que a vida deve ser elaborada dentro da maior paz 

imaginária e com isto construir um estado de existência naturalmente capaz de 

ser descrito como fabuloso e que assim possa ser para todos.  

Entre as formas conhecidas de sentimentos repentinos, alguns conseguem 

estabelecer formas um pouco duradouras visto que o instante não permite à 

consulta imediata ao glossário das defesas, e isto colabora para que o verdadeiro 

estado emocional do indivíduo venha a se deturpar conseguindo enveredar-se 

por caminhos nebulosos deixando à mercê dos sentimentos a loucura do 

despreparo da iniciativa para o controle total da situação e incorre ai uma 

sentimentalista façanha que estrangula os objetivos antes até sonhados, pois a 

estrutura desregulada promove o caos da emoção e esta inicia caminhada com 

direcionamento desvirtuado entendendo que seguir apenas seria a situação, pois 

a parada no obstáculo do sentimento nebuloso condiciona o ser a uma estadia 

momentânea ao inigualado formato de desnorteado. 

Convém ao ser iniciar a cada instante uma energização à sua constância de 

viver, pois o caminho a ser percorrido será sempre a princípio infinito, o certo 

não se dá ao entendimento, mas sim ao viver para entender e fato nenhuma 

mesmo a morte pode destituir da mente do homem a clara fonte do existir 

eternamente, pois o conteúdo do fim esmorece e apodrece ante a lúcida fonte de 

vida que energizada nos faz caminhar mais e mais no tempo momento de nossa 

existência e assim façamos cada vez mais de nossos instantes de vida um 

somatório para mesmo que não seja possamos nos aproximar mais e mais na 

imaginação de que os dados conferem com o rumo do infinito e à sua igualdade. 



Após uma olhada em direção ao céu, detive-me ao vôo cortado na vertical 

e depois em subida pela linha distorcida do horizonte em que o pássaro 

continuamente desviava seu corpo do nada e se encaixava em direção numa 

posição sempre contrária ao meu corpo, mas sempre dentro do meu olhar, por 

alguns segundos parecia que ele iria desaparecer no infinito, mas 

repentinamente com um jogo de asas, voltava-se e dimensionava-se em formas 

malabaristas em minha direção subia que subia descia que descia e sempre solto 

belo e sublime no seu imediato sentido de estar fazer e acontecer como raio de 

figura formosa sua esplendorosa forma parecia estar medindo o céu para dali 

governar o mundo se é que já algum tempo tomara conta de meus olhos e 

sentimentos, pois com ele estava voando por espaços sem medidas do céu, lindo, 

lindo, um momento da arte da natureza e da vida voar com o sentido amplo da 

palavra e eu voei com meus pensamentos com aquele pássaro em direção ao 

nada, mas com certeza no prazer de. Sentir a liberdade em forma de felicidade. 

De todos os sentidos existentes neste momento, encontro um que não parece 

nada com todos os que querem parecer que podem viver de forma maiúscula 

para ser feliz, espero que não possa estar parecendo destruidor de realismo 

compreendido, pois o fato de ser uma constante forma de vida pode parecer um 

estado não parecido com a normalidade da vida, pois o sentido maior de viver 

mais de todas as possíveis fórmulas e poderemos compreender o estado natural 

de nossas vidas mesmo que o momento seja menos do que se espera, pois 

podendo ser tudo em um só momento é de suma importância para concebermos 

que a vida não é só esperança, mas é mais que isto ela é a própria vida um 

estímulo de esperança mais que fundamental acima de tudo espetacular e 

sejamos pelo menos vida para sermos sempre felizes e para isto para sentir que 

viver é sempre ser sorriso mesmo que a vida não seja tudo que um dia sonhamos 

mesmo que o momento seja apenas um suspiro de alento de prazer incondicional 

se comparado ao. Infinito. Que apenas pensamos e não vivemos na sua essência, 

mas apenas no seu sentido conhecido. 

De alguma forma o sentido de dianteira do encontro do fatal com o sonho 

está diretamente constituindo-se de formas diversas e portentosas encontrando 

valores de cada sentido para se estirpar mais do que o figurativo e estando desta 

forma precisa corresponder ao estímulo de sobrevivência no espirito de 

sumidade constitucional, pois o estado de valores está de certa forma 

direcionada ao eficaz sentido da direção do estágio já contaminado pelo poder e 

por assim se estamos a mercê sempre daquilo que chamo é preciso compreender 

a fórmula da sobrevivência, pois o sentido maior a vida é sua compreensão e não 

necessariamente sua força e acima de tudo o amor e sejamos mais que isto seja a 

busca constante da felicidade. 

Direito esquerdo não importa, importa sim o que, quem e como, tudo se 

parece ao estado natural de sua essência, mas diferencia-se ao se dar por vida e 



executar sua verdade, pois ai se configura o estado fixo e constituído da virtude, 

como símbolo eterno e perfeitamente sensível ainda que possamos não entender 

muito bem o que representa, mas saberemos no tempo compreender mais e com 

melhor significado onde ai estará perfeitamente direcionado a conceber e 

fecundar a convivência maravilhosa. 

Uma rápida e forçosa maneira de estarmos entre aqueles que podem e muito 

arrumar motivos para destituir o parecido caminho da paz, é estreitarmos 

nossas relações e estarmos quotidianamente envolvidos em discussões para 

entendermos melhor todas as situações de todas as pessoas e poderá isto 

convergir para uma configuração diferenciada entre os seres ali correspondidos 

e aventurar para um estagio diferenciado onde saberá ou não entrelaçar 

pensamentos e idéias para o reconhecimento final e acertos entre idéias pois as 

pessoas que constituem o universo de uma discussão podem sim chegar a um 

consenso ou não mas o que importa sim é o estado de entrega para que se chegue 

a algum lugar com certeza chegará. 

Uma ótima oportunidade para alcançar o expoente da estrutura emocional, 

dando de si a máxima forma de contentar-se com o conteúdo existencial no 

momento. Percebe-se que a coexistência com qualquer ser, pode até contaminar 

uma de suas prerrogativas principais que é a capacidade de se soltar ante o todo 

para condicionar-se até para o infinito desde que sua mente possa estar dentro 

de uma qualidade incontestável de supremacia fortalecida do poder querer 

realizar desde que sua onipotência envergada ao extrato configurativo do 

existencial possa se dar ao luxo de contestar ou não tal criatura e assim poder 

desfilar pela rodovia do tempo dentro da carruagem de sua liberdade inconteste 

e ser de suma a vida real de superior fonte de caracteristicas existenciais 

maravilhosas e assim poder dizer a si próprio que o fator realçante condiciona o 

ser até o máximo de suas possibilidades na concretização de suas reais facetas e 

tornar-se sim tudo que pode dentro do limite de sua existência. 

Por quais caminhos percorreriam meus pensamentos senão aqueles que 

me parecem mais propícios para que eu encontre o melhor estado para viver? 

Seriam os caminhos diversificados melhores para a minha compreensão dos 

reais valores existenciais. Poderiam até me mostrar o que de verdadeiro pode 

acontecer para que meus sentimentos sejam definitivamente menos absorvidos 

pelo tudo e que definitivamente passaria a ser conjugado com os reais valores do 

sentimento próprio da existência de tudo. Seria ou não estes instantes dentro de 

minha imaginação estada constituidor de combustível relacionado ao estado de 

força para configurar a rota e a velocidade de meu estado de enfrentamento da 

coisa vida. Sim seria tudo isto e mais alguma coisa, pois o sentido da entrega ao 

estado dos estimulos dos pensamentos poderia organizar a viagem mais 

maravilhosa dos sentidos para a minha vida e seria uma forma maiúscula de 

poder encontrar distante até do agora o sentido majoritário da crença 



existencial. Enfim tardaria, mas não faltaria a oportunidade de que os meus 

pensamentos fossem fortes e até mesmo criativos, pois poderiam dar ao meu 

universo a essência do real e verdadeiro sentido das oportunidades conhecidas e 

a conhecer, pois ai seria a real justesa do poder da mente em parceria com os 

sonhos e a percepção dos sentimentos para abrir caminhos sem fim do destino 

da procura do sentimento à felicidade. 

Deixo o olhar parado, servindo de canal para a velocidade dos meus 

pensamentos, como obra prima de pura configuração, traços que de perfeição 

configura-se como vida de primeira grandeza, consome o vazio do espaço 

catalisando de todas as direções o direcionamento dos olhares, é pureza, é 

brandura, é meiguice, como um sonho suave que caminha, vira e mexe, salta e 

pula, desce e sobe constituindo o meu olhar de gangorra e escada rolante asfalto 

sem medida, pois o sentido que for da direção do corpo leva também o meu 

olhar, singela fonte de estado fértil como símbolo e estado de adoração, torna-se 

a cada instante mais e mais realidade de compasso seguro e estremo de beleza, 

faz-se de alta voltagem, pois eletrifica a estrutura da luz determinando estar 

sempre mais forte e iluminando os olhares que a perseguem, feita de traços 

corretos e perfeitamente doces, como santa caminha sob seus trajes 

perfeitamente escolhidos para aquela ocasião, mexe e mexe com os sentidos e 

sentimentos alheios ela é sem dúvida suavemente falando a graça que sobre 

pernas firmes e torneadas constitui-se de exemplar maiúsculo de formosura, mas 

acima de tudo uma santa áurea de formosura plena e doce para um anjo sem 

asas voando por nossos olhos e se alojando no espaço sem fim de nossos 

pensamentos como figura eterna para nossa adoração.  

A contemplação está aos poucos consumindo mais e mais a envergadura 

do poder de dimensão da mente, este estado de adoração consome no tempo a 

liberdade do espirito estar alguns instantes além da sua capacidade e permanece 

com seu estado de plena forma estática consumidora da ausência de ação, e 

permanece o olhar firme na direção da realidade que aos poucos cresce como 

sonho, pois se fica na adoração e sem ação enquanto o tempo esvai-se na sua 

medida e está o ser a qualquer constituição extraindo de si a forma maior de 

estar e permanecer sem construir algo de suma importância para sua vida mais 

ativa apenas ativada está o sentido da força do estado de adoração mesmo que 

estando dentro das maiores fontes de extremos significados aquele corpo 

estremece os alicerces dos pensamentos, mas eleva o espirito aos sentidos 

maiores de estar pleno e certo de almejar encontrar a verdadeira fonte do 

prazer de adorar tão bela criatura e faz sentido, pois a ausência de realizações 

completa-se com o. Ordeiro estado de aproximar-se por sentimentos e não por 

carne, vê-se que o espirito comanda a forma mais estreita para se configurar tal 

ato e se o futuro trouxer outra configuração para tal sentimento Será com 

certeza creditada ao estado já consumado e crescido das fontes reguladoras dos 

extremos de sentimentos profundos e estará definitivamente sendo feito o 



estreitamento da configuração dos sonhos da adoração e da realidade para 

conjugação de todos estes estados e constituir-se no ato pleno da realização 

definitiva da carne e do espirito juntos servindo ao sentido maior do amor este 

delicioso encontro de valores de extremas medidas e de sentimentos perfeitos e 

sonhadores como água no deserto matando a sede daquele que tanto andou para 

ali chegar e encontrar a fonte de sua salvação. 

Dúvida, seria isto real?, ou apenas ficção?. Estou falando de sentimentos 

diversos, constantes ou não eles aparecem vez ou outra como redemoinho em 

minha cabeça constituindo-se de poderes até então desconhecidos pela minha 

experiência de valores, está se formando ali naquele momento estado natural ou 

não? De forma catalisadora de valores que passam a não se conhecer como 

estado de força, mas percebe-se fraqueza e constitui-se momentaneamente de 

valores perseguidores de outros que se conservam na mão na pista do 

direcionamento ordeiro em busca do destino do estado de plena paz força 

abstrata e destruidora cada vez mais e mais perigosa, constrói crescendo em alta 

velocidade o estado de pavorosa fonte de valores podres e entristecer, mais e 

mais minha mente esvaem-se com seus pensamentos medíocres em estado de 

pavorosa fonte de negatividade, corro com força e mais força para a direção da 

parede do saber defender-se e encontro diversas formas para estabilizar as 

minhas formas de sentimentos e estreito a forma dos caminhos a serem 

percorridos por aquele estado diferenciado e destruidor, fuga desenfreada esta 

aos poucos encontrando a saída definitiva de minha mente, pois soube como 

enfrentar a realidade dissipando a avalanche do estado negro da aparição 

desconhecida de um estado dimensionado. Estruturalmente de forças negativas 

destruídas aos poucos por forças positivas e na direção do critério correto do 

posicionamento da estrutura sentimental sempre em busca da paz definitiva. 

O valor condicionante para a especulação do fator sentimentalista, 

concretiza todo aspecto da forma existencial do pensamento para que a vida 

possa incorrer no estágio maiúsculo da sua condicionante forma de capacidade 

finita de poderes legítimos. O sentido da busca constante para a permanência da 

força espiritual acondicionando todos os sentidos da vida num único estágio, 

conforta e muito o sentido da busca do estado de realização existencial. 

Vinde, sublime capacidade de me fazer sentir tudo aquilo que me 

proporciona a lucidez da crença ao estado natural do sentimento de prazer, pois 

o limite do meu sentir está diretamente ligado a você  por onde fluírem os canais 

de sentidos, permanecerão as obras da estrada para a viagem do meu espirito. 

Definitivamente o sentimento colabora para que todos os acontecimentos 

sejam realmente dentro do padrão da aceitabilidade de sua conseqüência, pois a 

forma como se concretiza pereniza a espiritualidade no composto de valores 

extremamente ricos dentro do estado de vida maravilhosa.   



O luar contagia o céu com sua prata luz de alcance dos meus olhos, divide 

o brilho da força noturna com as estrelas, e faz o espetáculo mais lindo dentro 

da noite. Há uma brisa que ocupa o vazio da praça, roça meu corpo e contagia 

meu espirito, suaviza o calor e proporciona pensamentos distantes, faz com que 

o pensamento chacoalhe o tempo indo ao passado com uma velocidade única e 

sem que tivesse escolhido em que pensar salta-me aos olhos da imaginação 

alguma coisa que até então não percebera conter tanta energia, sim, ela era sutil 

com sua meiguice e extremava na sua morena forma feminina quão bela era, e 

há tempos não aparecia em meus pensamentos, forma de vida singular 

sentimento que outrora me foi maravilhoso. 

A lúcida forma trazida do passado rompera definitivamente o espaço 

situacional do meu espirito e tornou-se dominante, fez-me acreditar que não 

havia distância entre o agora e a presença da lembrança do passado, 

contagiando toda e qualquer crença sentimentalista e me vi quase que 

realisticamente sobrevivendo totalmente daquela lembrança, maravilhoso! 

Há, uma corrente forte no estado do tempo na memória, constituo como 

forma essencial de vida a preservação e a lembrança constante do passado, visto 

que é base, enquanto forma de sustentação para a evolução, o sentido natural da 

existência concebida deflagra o conteúdo liquido da racionalidade para a 

perfeita conjugação dos tempos presente e futuro, e cada construção em um 

segundo que seja compõe o evidenciar da obra na sua edificação ininterrupta. 

Segundo a segundo o existir faz a verdade da sábia forma existencial e 

somos configurados dentro do conteúdo natural da chamada vida social e 

tornamo-nos formas concretas da avaliação periódica para a sobrevivência na 

terra dos homens que tudo sabem e que tudo podem. 

Concluem-se cada instante de nossas ações de forma que nossa sabedoria 

sinta-se cada vez mais capaz de ver-se como estrutura desenvolvida 

condicionada ao estágio promissor da evolução concreta, podemos 

tranqüilamente desenvolver o sentido de nossa caminhada, rumo ao futuro de 

nossa sobrevivência, aí, precisamos estar definitivamente envolvidos com toda a 

cartilha da humanidade decorada, pois falso passo na corrida em busca do limite 

pode dar-nos a triste razão de nos tornarmos pessoas não gratas ao sistema, 

então poderemos cair na armadilha de permanecermos insignificantemente fora 

do processo da busca da realização final que é a felicidade dos homens.  

Tenho a nítida impressão, de que a maior interação entre espirito e 

matéria, assinala para a compreensão do estágio existencial, a característica de 

sua forma, pois o conteúdo está diretamente formatado para a existência como 

alimento para o corpo. O limite da percepção ao próximo estado da vida, 

condiciona o ser a estar deliberadamente capacitado a compreender os efeitos de 



situações possíveis ou não, destacando-se ai a fecunda imaginação para 

compensar o vazio de sua tolerância emocional ante ao futuro incerto, visto que 

o estágio antes do realizar, torna a vida frágil e com sentido de insegurança, pois 

isto como valor perfeito degenera ante a lúcida crença de que o nada está mais 

próximo do que a realidade.   

Como ator tolerante aos infortúnios que a peça lhe traz, o ser humano 

continuamente predispõe-se aos efeitos realísticos de sua estrutura existencial, 

com isto a cada momento, é capaz de reabilitar-se ante aos males que o aflige 

enfrentando-os com a vitalidade incomum, as pessoas podem e devem ser 

capazes de reconhecerem seus valores, pois estes são o combustível para a 

caminhada ininterrupta de seus dias de vida, assim são os seres, correspondentes 

aos sintomas esclarecidos dos corpos pela vida ativada e cheia de 

acontecimentos, vidas de repletas formas iluminadas, vidas que se encontram 

nos estágios mais diferenciados na hierarquia emocional e psíquica. 

Terá o tempo, a razão mais concreta de lucidez para a sabedoria do 

homem, aquele sem dúvida contamina cada ser com sua riqueza e beleza, a 

natureza é cúmplice dos atos intermináveis do tempo, assim ele contamina a 

espiritualidade do ser levando-o para o horizonte sem fim de suas crenças, pois o 

tempo é a estrada séria e única para a proliferação da consciência de cada um, 

até que se depara com a pequenez de sua existência este percebe que sendo a 

estrutura que se relaciona ante o universo, pode contrariar até a força de uma 

realidade, mas na propositura de sua convergência emocional, o ser em sua 

maioria espera que a sua vitalidade espiritual e corpórea contamine todas as 

esferas possíveis de crença eternizando seus valorosos pensamentos tornando-se 

alma e corpo na elástica forma existencial. 

Para além da imaginação, estabelecido está que não podemos alcançar 

apenas com os pensamentos, já que o corpo físico jamais ultrapassará o seu 

limite terrestre, e a compreensão e aprofundamento limita-se aos estágios da 

crença, onde poderemos estar com nosso pensamento para identificarmos 

verdadeiramente e compreender a exata forma e sentido desta pós-vida. 

Acontece que o primordial e inteligente, é estar definitivamente ligado somente 

com os estágios próximos da realidade convencional de nossa sabedoria, assim 

não corremos o risco de nos entregarmos aos estados de devaneios insensatos, 

pois a estrema foça do pensamento apenas nos condiciona ao que queremos 

acreditar desde que outras situações não aconteçam modificando esta 

racionalidade, pois assim faremos de nossos pensamentos estruturas 

convencionadas apenas ao estado realístico de nossa humilde capacidade de se 

posicionar ante este universo infinito que esclarece sem dúvidas ao incógnito 

estágio do desespero para se acreditar no sentido final da vida, ali está a certeza 

de algo, bem mais profundo na sua possibilidade de crença do que a força clara 

da busca da compreensão ao que será de nós além da vida. 



Por onde andarmos com nossos pensamentos estaremos de alguma forma 

com aproximação de fatos, pessoas, lugares e sonhos inimagináveis à 

compreensão do momento real, mesmo assim, fica claro que o pensamento 

direciona o sentimento ao estado mais claro para a situação de possibilidade de 

ser algo mais do que é como a felicidade na sua forma plena , o viver em busca 

de supremacia estagiaria do sentimento é sem dúvida alguma a mais clara das 

formas existenciais encontrando-se aí, a lúcida vitalidade para a suprema forma 

de sentir-se realizado. 

Ao que tudo indica, a sensação do prazer é perfeitamente capas de 

sustentar por horas a fim o sentimento de supremacia do ser sobre todas as 

coisas, e comete-se ai a forma mais simplória do erro sobre a substância simples, 

mas infinita do saber ser compatívelmente capas de sentir-se humilde na forma 

mais concreta da satisfação de realização, pois a eterna fonte da sabedoria deve 

ser e sempre a formula mais clara para a compreensão dos reais valores da 

capacidade de concretização do ser em estado de êxtase na sua simples 

compreensão de felicidade com prazer. 

A forma comum da estabilização emocional ante a enxurrada de 

sentimentos vivos e claros da presença marcante da eufórica forma de 

sentimento para a suprema força de destaque na sustentação dos reais valores 

firmes no seu propósito eterno de conservar a lúcida e luminosa fonte de prazer, 

onde o corpo irmanado com a vivacidade do espirito contamina com alegria 

todas as dimensões possíveis do existencial conflitante com todas as 

possibilidades de negatividade, assume-se sobre todas as coisas o valor 

primoroso da essência do sentimento real da concreta busca do prazer infinito 

da felicidade sem limites, enquanto universo contagioso está em plena força no 

seu todo, e configura-se a cada segundo a estremada força dos reais valores do 

ser em sua plena existência. 

Definir a suave e doce forma que se vê na submissa capacidade da feitura 

do estágio primário da calma sensual do espirito que avança a cada instante 

para a direção do aparente vazio do infinito cobre-se imediatamente de estranha 

nuvem de realidade contrapondo-se ao instante vivido no querer atingir a 

longevidade da força do encontrar a situação mais perfeita para a plenitude do 

sentimento, o quadro que mostra a pintura do alcance das esferas contagiosas do 

prazer fantasioso, que se torna realidade em plena euforia da alegria espiritual, 

assim como céu e mar se encontrando no horizonte em nosso olhar, à vida está 

disposta para aquilo que poderíamos chamar de estado emocional conquistador 

de tudo para unir-se ao espirito que se deve poder e força na conquista da eterna 

fonte da satisfação de sentir-se universo e feliz. 

Tenho a nítida sensação de que a cada segundo de existência minhas 

pequenas estradas do saber, ficam ainda mais distantes do fim do conhecer, vejo 



nitidamente que quanto mais ando com meu pensamento, mais distante me sinto 

da real compreensão de todas as coisas ou parte delas, sinto-me mais e mais 

insignificante, pois a forma como explicitamos aos nossos pensamentos a 

capacidade de forçarmos mais e mais as linhas da sabedoria para a compreensão 

dos reais estados existenciais de toda esta imensa forma extrema de fundamentos 

das realizações constituídas dos estados reais deste universo, preocupa-me mais 

e mais a instituição da vida e o simples, mas grandioso estado do céu, terra e 

mar trio externo ao meu desconhecido também infinito espiritual. 

Até onde possa enxergar, a luz contribui e muito para preencher meus 

olhos de grandiosa fonte de alcance com vida e forma para a verdadeira 

maravilha do existencial a natureza em sua dimensão, faz da grandeza a sublime 

forma de real maravilhosidade, suprema escultura da lúcida universalidade do 

conteúdo belo e aparente infinito na sua grandeza. 

Deveria a forma de sentir, compreender a minha dúvida do existir? 

Poderia, mas não se compromete a tal façanha, pois o fato é consumado e minha 

direção pode confortar-me ao mais lúcido sentido de estagio do existir. 

Por ter a fonte de interesse sobre diversas formas de vida, acautelo-me 

ante à do homem, pois a complexidade do seu diferencial, a espiritualidade 

torna-o acima de tudo compromissado a conviver com os extremos, ainda que 

mais e mais consiga penetrar nas entranhas das linhas psíquicas e intencionais 

daqueles, parece-me que se distancia e muito tal compreensão, não há limite 

para o sonho, nem para o desejo ininterrupto de poder e enriquecimento, soma-

se a tudo isto e ainda acumula-se à sensação de alcançar a eternidade com seus 

atos e acumulação, e confunde-me tudo, pois a constância dos atos e das 

fórmulas criadas para enrijecer tais propósitos torna-se a cada dia mais ricos em 

suas fundamentações e com isto a casta diferenciada daqueles que estruturam 

para si o poder conseguem manter o ritmo que para o cada dia tornarem o 

mundo dos seres repleto de meios para sua melhoria de vida, e ainda mais se 

apresenta com mais certeza um futuro de maior riqueza de oportunidades de 

felicidades. Apenas ainda sem visão de melhorias, aumentam-se mais e mais os 

bilhões de seres que ficam à margem destas constantes formas de melhorias, e 

ainda passamos o tempo dividindo migalhas como eles e nos sentimos 

maravilhosamente capazes de nos darmos o titulo de pessoas humanas e 

caridosas. 

Pergunto-me, se viver é estar necessariamente próximo a tudo que a 

realidade nos entrega, por que temos que amargar sempre à distância de tantas 

coisas que poderíamos possuir. Por que tantas pessoas permanecem tão longe de 

nós, mas tão perto de nossas ambições. Por que o desejo é constância sobre 

tantos sentimentos e mesmo sabendo que não deveríamos desejar?   Por que o 

tempo consegue estragar nossos pensamentos quando encontramos a realidade 



além de nosso passado vivido com tanto prazer? Por que mesmo sabendo que 

algumas coisas não são bastante saudáveis para nossa saúde ainda assim somos 

levados por nós mesmos a consumi-las? Por que todos os nossos sentimentos 

arregimentam em fileiras de idéias e vontades, as formas mais loucas a serem 

digeridas por nossas ações em função de desejos ímedíveis para simples fator de 

felicidade? Por que o sorriso não pode ser sempre o caminho mais próximo para 

as posições labiais? Por que chorar em prantos as perdas mais próximas, por 

que uma vida consegue dominar-nos tanto a ponto de acreditarmos que nem 

somos nós que existimos, mas as vidas em nós? Por que o tempo, não nos dá 

tempo para acreditarmos fielmente que a sua medida é mera invenção do 

homem, pois sua existência não diferencia em nada de nossa existência e que 

verdadeiramente nosso tempo será como a sua medida infinita? Por que a dor é 

a forma mais estúpida de penetração ao eixo central do consciente espiritual na 

plenitude de seu poder de martirizarão? Por quê? 

Lépido e suave sentimento, doce e meigo sentido, formosa dádiva de 

execução dos infiltrados formatos de leves estágios de sentimentos vivos de 

prazer, as lúcidas formas de minhas fontes, conduzem-me ao estado mais 

perfeito de aceitabilidade de justaposição com os demais sentidos da realidade, 

pois a minha vida é parte consumada desta realidade. 

Infiltro a lúcida forma de pensar no mais profundo dos extremos da 

existência, a parte negativa dos acontecimentos, enveredo-me por caminhos 

ainda não imagináveis e entendo que parte de tudo que não ocorre como 

sonhado, soma em demasia comportamento negativista dentro do universo de 

minha acredito pequena visão de formas concretas de vida, o homem deve e sabe 

que precisa compreender mais suas extremas fontes de razões, pois a sua 

consistência no entregar ao sentido maiúsculo de sua voracidade de ir ao 

encontro da felicidade às vezes colide com uma realidade pouco satisfatória, 

então, se tal razão comprime o tempo se esperança da qualidade de 

aproveitamento da fortuna de possíveis realizações, pode-se compenetrar e 

compreender com mais naturalidade o extremo de sua comportamental forma 

de poder, sabe sim o homem de suas fraquezas, na sua maioria das vezes não 

lida com este saber e fortuitamente rouba o direito da presença da verdade 

consumada e força o exercício de ser feliz sendo infeliz.  

Suave é o sentido da força que do nada aparece como canal de fortificação 

ao espírito insaciável, que estabelece limites rumo ao infinito, pois busca a cada 

respirar uma alternativa de se tornar capaz de acreditar que é supremo sobre 

todas as coisas, tal é sua apoteose quanto à direção do infinito. 

Comporta-se como sublime fonte de alternativas infindáveis e ostenta a 

jubilosa e aparente forma de riqueza, é esplendorosa em demasia tal sua 

espiritualidade configurada nos princípios de sua encantadora fonte de beleza, 



contribui para cada segundo de sua vertiginosa caminhada em busca do estado 

maiúsculo das conquistas imediveis, pois sua lúcida capacidade de valores, 

correspondem ao seu ultimato ao sentido retilíneo da vida, conquistar para 

evoluir em situação de rigoroso estado emocional enquanto acontece a vida, fica 

esta na direção do estado de busca do êxtase. 

Não se deve questionar jamais, uma sinuosa ornamentação pintada por 

um artista, pois a obra como é feita se destina a expressar apenas a sensibilidade 

e o ato de criação da vida que habita tal artista, assim fica-se na certeza de que o 

que foi feito destina-se sim aos olhos dos outros, mas corresponde apenas em 

primeiro lugar, ao infinito da interioridade de quem a cria, o instinto sábio do 

sentimento que reluz a luz da criação conduz o efeito da obra em estado 

extasiante ao sentido da exposição permanente no quadro de sua vida a ser 

descoberta por sentimentos outros, que dividirá com o criador, a lúcida forma 

da obra em todo seu esplendor. 

Os traços de uma obra de arte situam-se dentro do estado de emoção de 

quem a cria, assim o espírito com suas coordenadas situa-se no amparo da 

existência do ser que o tem, pois a chama de vida colabora com a permanente 

forma de estar, o individuo constrói sua capacidade de sobreviver, com a 

suprema capacidade de sua performance criativa de suportes para sua 

sobrevivência, seu estado emocional conduz sua forma de ser ao estágio seguinte 

ao do momento passado pois enquanto presente projeta-se para futuro e passado 

ao mesmo instante , e percebe-se tal continuísmo dos valores, a permanência no 

estado de tempo que possibilita sonhar e lembrar, berço do futuro e passado. 

E sobe a linha que marca o avanço de mortes no gráfico da criminalidade, 

vidas que desaparecem no nevoeiro da sangrenta batalha de domínio dos 

campos destinados à guerra de grupos que querem o domínio do controle das 

regiões para o tráfico, soam as balas zunindo nos ouvidos de quem nada tem a 

ver com tudo aquilo, e fica diretamente do local a transmissão via rádio e 

televisão, o celular rapidamente filma e transmite assim o mundo pode 

acompanhar a desgraça de inocentes que convivem cotidianamente com esta 

criminalidade, e o aparato de segurança atinge parte do todo, e deixa para o dia 

seguinte a continuidade do espetáculo apavorante. 

É inconcebível a lacuna deixada pelos atores deste espetáculo indescritível 

na essência da razão, pois descrever é fácil trata-se de homens, armas, balas, 

vidas e mortes, nada é possível crer na sua dizimação, pois acontece desde muito 

e não podemos acreditar que em data futura tudo cessará, e fica um nó na 

garganta de quem perde um ente querido e fica a impunidade para aqueles que 

conseguem fugir, e fica o velório para velar o corpo de um inocente repleto de 

vidas que choram com o medo estampado no coração. 



E passa um cão desviando de si mesmo sem direção a toda na rua sem 

carros, corre para onde nem se imagina, e fica a deriva como um solitário e 

divertido espetáculo aos olhos de quem o vê, é assim com vidas, que muitas vezes 

caminham mas seus pensamentos estão velozmente correndo sem direção em 

busca de uma conquista seja fora de si ou dentro pois o universo de sua 

existência transporta o espírito de dentro para fora como de fora para dentro a 

uma velocidade sem imaginação e corre velozmente com fôlego sem imaginar a 

distância que deverá percorrer até o verdadeiro sentido de seus pensamentos e 

julga que será definitivamente uma batalha final pois será vitoriosa a vontade de 

realizar aquilo que tanto se deseja a longo tempo pensado, e esvai o profundo 

sentimento da realidade conscienciosa e fica a chama de vida da vontade de 

vencer.   

 


