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O Livro revela Afrodites tais como:
- Pequena Afrodite
- A Afrodite Demente
- A própria Afrodite
- A Nova Afrodite
- A Velha Afrodite
- A última Afrodite
... com contos que simbolizam uma linguagem mitológica
gerando tragédias vitais e que influenciam a vida futura dos
envolvidos em razão do Complexo De Afrodite...
Como Freud explica seu Complexo de Édipo, neste livro
revelador a autora sinaliza o Complexo de Afrodite que se
manifesta em uma linha pendular em vários níveis de Afrodites
responsáveis por influenciar os futuros e expressões de seus
filhos. A alma gêmea, e neste caso apenas ligada a ideia do
amante, o pai, não está descartada por ser um fator de
relevância a condição e existência do Complexo de Afrodite
apesar de estar este Complexo totalmente manifesto nela, na
mulher.
Se destacando de uma Afrodite que prega apenas o amor e a
beleza como símbolo o Complexo de Afrodite aponta uma
Afrodite totalmente oposta e prejudicial.
Vale a pena conferir!
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Os 60 Valentes de Salomão que multiplicados aos 24
anciãos apocalíptico revelam os 144.000, sendo o zero
apenas quantificação.
As filhas de Jerusalém, a reencarnação de Isis amada
e descrita como linhagem de Jesus Cristo em Cântico
dos Cânticos na câmara e nas trincheiras dos vales
eleva em tom poético e discursivo a visão aos valentes
de forma que eles acordados ajudem-a a acordar Osíris
triturado.
Para os amantes herméticos e de ordem conferir a obra
é garantir mais conhecimento e compreensão das
profecias.
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Pertinente e intrigante Discurso e Sofística apresenta a
forma, ainda atual, de como o ser humano pensa frente
a um diálogo de questionamentos e perguntas.
É um resgate a sofística conforme clama Werner
Jaeger quanto a necessidade de sua redenção.
Uma crítica que simboliza o pensar sobre a capacidade
do ser humano precisar ir além em suas próprias
indagações sobre a vida, ciência e mistérios.
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Apoiada na obra de Padre Vieira História do Futuro, Apocalipse
e Daniel Bíblico, O Ano da Terceira Guerra Mundial começa sua
trama relatando a existência de uma mulher vivendo um
momento de profundo esgotamento pessoal em razão dos
desgastes relacionais e familiares vivenciados.
Revelando um ambiente social tecnológico e atual em ascensão
e depreciativo ao mesmo tempo por ser os becos sociais ao qual
ela vive diferenciado dos ambientes vividos pelos
monopolizadores mundiais a cena é cortada pela busca de ela
procurar se distrair em um universo web.
Neste universo, considerado um segundo momento da obra, ela
encontra três personagens jovens e totalmente presos a buscas
de conceitos que possam expor, sinalizar e refletir sobre o que
realmente está acontecendo no mundo vigente.
Como de costume da autora o nível de discussão e debates
iniciais destes três personagens trazem temas semânticos de
ordem e fenomenológicos a serem concluídos e agarrados aos
motivos da existência de uma Guerra Assimétrica: A Terceira
Guerra Mundial.
Todo este enredo leva este grupo de jovens a busca e também
em um universo web a desmembrar profecias, encontrando nas
pesquisas o tal Padre.
Aqui então inicia o terceiro tempo da obra, um lugar de profecias
reveladas, cartas e cantos alertados a países envolvidos ainda
com o Anticristo e cálculos anunciados onde um deles se refere
a maior das pelejas que acontecerá na História da Humanidade:
O Armagedom.
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Simplesmente uma loucura.
Parece até que comemos cogumelos, apesar de
estarmos sóbrios.
Não sabemos ao certo distinguir se é Alice ou mesmo
a autora nos contando sobre:
-Os multiuniversos,
-Salto quântico,
-Gato de Schrodinger,
-Uroboros,
-Zenão,
-Pascal,
-Arquimêdes,
-Euclides,
-Newton
-Tales de Mileto ...
Em apenas poucas páginas junto ao seu humilde
postulado que prova a Viagem no tempo.
- Sim, o meu Postulado, O POSTULADO DE ALICE!
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Baseada na obra O Anticristo de Nietzsche 'O
ANTICRISTO QUE ACORRENTA' desmascara
Nietzsche e suas intenções de ordem e arquitetura
humana perceptiva tão quanto as próprias vãs filosofias
que sutis vem corromper toda a história e criar duas
facções de tipo de homens, os cristãos e ateus que
guerreando entre si, guerreiam como fantoches do
próprio sistema garantindo um sempre sistema mundial
monopolizador e de aprisionamento.
Trazendo a necessidade de se conhecer os
hiperbóreos, os terceiros, esta navegação intrigante
indica termos nunca dantes pensados.
Confira!
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