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A humanidade pela perspectiva que você talvez nunca tenha pensado.... 

 

Planeta: Olá Doutor! Estou com fortes dores de barriga e muito cansaço. 

Médico: Qual sua idade?  

Planeta: Sou jovem, tenho apenas 4 bilhões de anos de idade... Sempre 

estive bem saudável.   

Mas recentemente tenho tido muito cansaço, dor de barriga, o que 

consegue diagnosticar pelos exames?  

Médico: Ahn, Sim...  pelo que vejo seu organismo possui algumas bactérias 

que chamamos de Humanos. Essas bactérias não necessariamente são 

nocivas, mas algumas vezes elas são infectadas com um parasita chamado 

egoísmo e isso pode ser prejudicial para você.  A maior parte dessas 

bactérias em seu organismo estão infectadas, mas elas são muito fracas, 

vivem cerca de 75 anos. Mas não há o que se preocupar, 40 gotas deste 

remédio chamado Dilúvio e acredito que a maior parte das bactérias terão 

sido eliminadas.  

Tempos depois...  

Planeta:  Doutor, estou péssimo... Estou vomitando sangue e com tonturas excessivas... Você consegue diagnosticar 

meus exames?  

Médico: As bactérias humanas sofreram tantas mutações que algumas estão ganhando uma 

outra patologia chamada nazismo... isso só ocorre quando elas perdem a imunidade ao vírus da 

prepotência...  O vírus afeta o sistema de defesa dos microrganismos humanos, fazendo que 

ataquem entre si. Vamos ter que reverter a situação com uma estratégia para que as bactérias 

nazistas não reconheçam como nocivas... também não podemos eliminar todas as bactérias pois 

pela quantidade delas no seu organismo talvez você não suportaria. Vou te injetar uma medicação 

chamada Alan Turing que é eficaz em defender as bactérias não nocivas... e ... oh não, putz grila, ferrou!!!  

Você tem outra doença gravíssima... Planeta:  O que eu tenho doutor?  

Médico: Oh, não!!! Você adquiriu um tumor, é uma doença evoluída daquelas bactérias humanas que sofrem uma 

patologia cancerígena... os médicos chamam de desastre de Chernobyl.  Não temos como 

reverter esse processo, devíamos ter aumentado a dose de gotas que havia te dado, ou se não 

ter aplicado um remédio mais forte chamado Apocalipse.  Vamos iniciar um processo similar a 

quimioterapia.                        

Tempos depois...  

Planeta:  Estou com diarreia e dores nos membros inferiores, O que está acontecendo comigo? 

Médico: Você pegou uma doença chamada Tsunami, ela é causada por uma categoria de vírus com um nome bem 

peculiar, na medicina é conhecido como testes de armas biológicas estritamente secretas, já já passa.. 

Tempos depois...  

Planeta:   Me sinto um pouco melhor, mas estou com sede excessiva e fraqueza... 

Tenho exames atualizados. O que pode estar acontecendo?  

Médico: Ahhh... Rapaz, você está bem fraco!!! Você está sofrendo uma 

desidratação... Algumas células reconhecem a escassez de água no organismo e 

começam a tentar minimizar seus danos, mais de 90% 

começam a consumir menos água... infelizmente 10% dessas bactérias são diferenciadas... 

são chamadas de grupos agropecuários e produção capitalista. Elas são responsáveis por 

99% do consumo de água pura do seu organismo, e não têm a capacidade de economia de 

consumo de água que as outras tem... Um defeito genético que chamamos de ganância.

         

Planeta: O que eu faço doutor?  

Médico: Nada... seu organismo já está realizando um decrescimento dessas bactérias no seu corpo, iniciou uma 

produção em larga escala de uma dupla de vírus para atacar exclusivamente a reprodução dessas bactérias...  É o 

que chamamos de Sida HIV e Zica Virus. Este agente surgiu em grande escala graças a um evento recente ocorrido 

em seu sistema ‘cicloratório’ conhecido na medicina do universo como modificações sigilosas de genéticas não 

humanas.  

 

 

 



 

 

 

Planeta: Doutor não tem outro jeito mais eficaz para 

tirar logo essa praga de mim?  

Médico: Existe o remédio inicial que 

chamamos de apocalipse, mas ele tem 

efeitos colaterais, seu corpo sofreria 

uma renovação intensa... e como disse 

nem todas as bactérias humanas são 

nocivas, vamos esperar o resultado 

desse novo método combatente para 

pensarmos em próximas etapas okay? 

Tente manter a calma....  

Planeta: 

Doutor, mas  

eu não quero 

ficar dependente só 

dessa dupla Zica e Sida... eu quero mais opções e quero intervenções paralelas... 

Existe alguma forma?  Médico: 

A forma eficaz não existe... Mas o seu próprio sistema imunológico central de Defesa 

tomou uma pequena ação que chamamos de PortalPorDiadema,   o problema é 

que nem todas as bactérias humanas serão capazes de identificá-la... Existe uma 

alta complexidade neste sistema de coletividade que deveria exigir características 

específicas dos demais corpos atômicos do seu organismo,  só teríamos resultados 

positivos se houvesse um crescimento de hábitos celulares atípicos que chamamos 

de solidariedade, conscientização, humildade, autenticidade, empatia e honestidade... 

infelizmente essas ações já estão sendo inibidas fortemente por um parasita chamado 

Hipocrisia.... Enquanto este parasita estiver no seu corpo, a tentativa de defesa humana 

do PortalPorDiadema não será tão eficaz em atuar na sua saúde geral ou talvez demore 

um tempo significativo para ter realmente algum efeito. Se percebemos os resultados 

demasiadamente morosos, aplicaremos o método mais radical: Apocalipse! 

 

“Por se multiplicar a maldade, o amor da maior parte dos homens resfriará.  
Porém quem persevera até o fim, esse será salvo. Este Evangelho do reino será 
pregado por todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. ... 
se não se abreviassem aqueles dias, ninguém seria salvo; mas por amor dos 
escolhidos esses dias serão abreviados. ”  Jesus Cristo  
                                                                                     { Mateus Cap 24 } 

 

 

 

 

 

Conheça a semente que Diadema quer plantar:  

Acesse: www.portalpordiadema.com.br     
 

 Se considera esse texto útil, tire cópia, 

divulgue para seus vizinhos e conhecidos! 

http://www.portalpordiadema.com.br/

