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Adão Desconfiado

(ou A Grande Dúvida de Adão)
ROTEIRO DE PODCAST

Por Eraldo Pieroni

Este  é  o  texto  do  Roteiro  de  Meu  Primeiro  Podcast  no  Canal
PROFESSOR ERALDO.

Sou o Professor Doutrinador.

Todo Professor tem em sua essência uma Ideologia que defende e o Faz
Viver.

Vamos ao Podcast:

Não adianta dizer que não estou falando sobre o Coronavírus.

É  difícil  ficar  sem  tocar  no  assunto  em  uma  situação  mundial  tão
pungente.

Não venho aqui falar sobre a contingência do Covid 19 no Planeta Terra.
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Nem vou falar sobre como os Vírus foram tão influentes na formação da
humanidade, desde os tempos dos primeiros hominídeos. Isto já abordo em
vídeos  postados  no  canal  Multigiriot,  cujos  links  estão  na  descrição  deste
Podcast.

A Desconfiança de Adão:

Não posso aqui dizer que a Famosa Obra Renascentista feita por volta de
1511 por Michelangelo, aquela da Capela Sistina no Vaticano, onde Adão, com
seu  indicador  esquerdo  está  quase  tocando  o  indicador  direito  de  Deus,
intitulada “A Criação de Adão”, seja algo totalmente surreal ou bizarro. Ainda
mais por Adão estar pelado e Deus vestido, rodeado de anjos e arcanjos.

Podemos  interpretar  que  Deus,  lá  sobre  as  nuvens,  está  tocando  sua
criação humana, Adão, concedendo-lhe uma identidade de igualdade à Ele,
criador.  Mas,  se  observarmos  quem está  enlaçada  no  braço  esquerdo  de
Deus, veremos uma mulher desnuda: Provavelmente Eva.

Daí podemos refletir na Hipótese de que Deus jamais deixaria Adão existir
sem a  companhia  de  uma  mulher.  Alguém do  sexo  oposto.  E,  que  Deus
também não criaria uma Fêmea para ser submissa ao Homem; muito menos
uma Fêmea para apenas dar prazeres sexuais. 

Tudo  bem  que  podem  dizer  que  isto  tudo  é  uma  elucubração  minha,
somente minha.

Talvez eu esteja fazendo uma elucubração pertencente à primeira metade
do século XXI, numa época de crise existencial mundial…

O que jamais faria no Início da Idade Moderna, 1511, quando Michelangelo
Buonarotti  pode ter terminado este a fresco na Capela Sistina no Vaticano,
capital política e econômica da Igreja Católica Romana.

A Dúvida de Adão pode ter sido algo bem diferente do que todos nós
podemos imaginar.

Primeiro: Adão pode nunca ter realmente existido, muito menos Eva. Nem
a Cobra na Árvore do Sei lá o que e muito menos Caim e Abel.
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Apenas tomo a Figura de Adão e toda a sua Família como algo Semiótico,
Simbólico  –  Como  representantes  dos  sentimentos  naturais  dos  seres
humanos,  dentro  de  um mundo  Monoteísta  =  Seja  ele  Hebraico,  Católico,
Protestante e Mucúlmano.

Adão, como todo ser humano, pertencente ao mundo monoteísta, crente
em  apenas  um  Deus,  másculo,  onipotente,  pode  ter  sempre  duvidado
realmente das intenções de seu Criador = Deus.

Isto é comum ao ser Humano.

Quantas vezes não duvidamos de nosso pai? Daquele que casou ou não
com nossa mãe. 

Quantas vezes não desafiamos os princípios do Pai para podermos nos
fazermos como ser?

Se o seu pai já te pribiu de fumar, beber, sair com aquela ou aquele amigo,
evitar  frequentar  alguns  lugares…  Quantas  vezes  você  não  transgrediu  a
regra, seja por birra ou por mera curiosidade?

O Próprio afresco na Capela Sistina demonstra uma suposta chantagem
de Deus como pai:  Ele tem entre seu braço esquerdo a  mulher ideal para
Adão.

Mulher ideal?

Sim!

Lilith!

Lilith acabou durante a Idade Média e Moderna se tornando o símbolo da
Mulher Promíscua, leviana. Que explora sexualmente os homens, levando-os
à ruína financeira e moral. A Luxúria em si.

No Oriente Antigo e  Medieval  –  Até  a  criação do  Islamismo entre  630
depois de Cristo – 

 O Prazer não apenas sexual, como a diversão e a alegria, tão discutida
em o Banquete de Platão; acaba se tornando algo dispensável  durante os
períodos de Expansão Comercial na Idade Média e Moderna.

O Controle Político e Religioso = por assim sendo Cultural e Social, passa
a ser  necessário  para  que as  Rotas  Comerciais,  o  Comércio  e  os  Lucros
sejam garantidos para todos aqueles que no Comércio se envolve.
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A Mulher passa a ser controlada. Pode gerar filhos, mas não perturbar a
ordem familiar e a Paz Social. 

A Luxuria é permitida, a partir do momento que seja lucrável.

Lilith - https://www.semprequestione.com/2016/06/lilith-primeira-mulher-de-adao-teria.html 

Lilith – A Primeira Mulher de Adão

Segundo o Primeiro Capítulo do Livro Gênesis do Torá Hebraico, Deus Criou
Homem e Mulher a sua imagem e semelhança. Mas, logo no segundo capítulo
deste mesmo livro, aparece apenas Adão.

va é criada apenas no Segundo Capítulo.

E a mulher do primeiro capítulo?

A Primeira Mulher seria Lilith, que deveria deitar com Adão, na hora do sexo.
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Lilith recusou transar com Adão, porque não seria por sua própria vontade, sim
por vontade dele: Ela protestou a superioridade masculina e siu do Paraíso.

Essa  recusa  de  Lilith  contraria  todos  os  princípios  patriarcais  da  religião
Hebraica como também da Cristã e Muçulmana.

Por isto que Lilith ganha a fama de perversa, libidinosa e confundida como
protistuta e sensualmente perigosa.

Lilith é a representação simbólica da Protistuta ou Amante. Aquela que o
Homem pode ter e gozar a vontade.

A Eva, é escolhida pelo pai, pelo líder da família. 

Lilith é aquela que você pode ter escondida dos laços familiares.

Na  nossa  cultura  Ocidental,  Lilith  é  a  mulher  que  perverte  o  homem,
levando-o à bebedeira, loucura e até mesmo a morte.

Mas porque Eva é a Mulher Certa?

Ela não foi aquela que originou o pecado?

Será  que Eva era  submissa  à  Adão,  mas pelo  simples  fato  de  querer
adquirir  os  conhecimentos  que  pertenciam  apenas  a  Natureza  e  a  Deus,
pecou, comprometendo toda a glória da Humanidade.

Ela deve provir de família genéticamente não compremetida, com dotes
financeiros, capacidade de gerar filhos saudáveis.

Eva  é  a  mulher  Ariana,  preferida  por  Adolf  Hitler  e  por  tantos  outros
ditadores.

Por isto que, na minha visão de Professor de História, com quase 56 anos
de  idade,  30  de  profissão,  nesta  época  de  Crise  existencial  mundial  na
primeira  metade  do  século  XXI,  interpreto  que  este  toque  de  indicadores
forçado de Adão para com Deus; reflete toda a decomposição do Patriarcado
Ocidental: Herdeiro das tradições Hebraicas e Cristãs; como o mesmo ocorre
na religiosidade Muçulmana. Esta Religião, criada por volta de 1610, século
VII, por Maomé, depois de ter recebido ensinamentos do Anjo Gabriel, quando
descansava nas cavernas do monte Hira.
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 religião Muçulmana castrou por mais de um milênio toda a liberdade de
ação e pensamento das mulheres do Oriente.

O  Cristianismo  Evangélico,  que  foge  a  toda  tradição  sacerdotal  do
Catolicismo e, de certa forma se aproxima da Muçulmana e muito mais da
Hebraica, é muito mais perverso e patriarcal.

Os Presbiterianos – Protestantes – Huguenotes; foram piores do que os
Católicos. Perseguiram Liliths por onde montavam suas comunidades.

Queimaram mulheres  como  bruxas  da  mesma  forma que  a  Inquisição
Católica fez. 

Por  muito  tempo  foram  contra  inovações  científicas.  O  Próprio  João
Calvino,  fundador  do  Calvinismo  =  Base  dos  Evangélicos  atuais;  mandou
queimar vivo Miguel de Servet. Aliás, Servet foi condenado tanto por católicos
e protestantes. Foi queimado vivo em Genebra, no ano de 1553.

O que fez o teólogo espanhol Servet para ser condenado por católicos e
protestantes e merecer morrer queimado vivo na fogueira em Genebra: 

Primeiro: Ele rejeitou a teoria da Predestinação de João Calvino: de que as
algumas pessoas já nasciam escolhidas por Deus para ir ao Paraíso depois da
morte e que outras não; foi contra a ideia de que as pessoas queimavam no
Inferno = ou seja, ninguém era condenado por seus pecados e muito menos
iriam arder no Inferno se não fossem escolhidos por Deus par ir ao Paraíso.
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Miguel de Servet também estudou medicina e descobriu a Circulação do
Sangue dentro do corpo humano.

Circulação Sanguínea Cardio Vascular – Miguel de Servet

Miguel de Servet foi queimado em Genebra por discordar daquele mesmo
pai criador de Adão. Servet provou que não existia predestinação e nem Fogo
no Inferno… 

Foi  mais  longe ainda,  provocando cientificamente o poder  muscular  do
coração e como este órgão importante bombeia sangue para o corpo inteiro.

Os mesmos católicos que queimaram Joana Darc 100 anos antes, junto
com os novos cristãos, os Calvinistas, queimaram um gênio.

A Grande Dúvida de Adão, sua Desconfiança para com este Deus pintado
em afresco  nos  primórdios  da  Idade  Moderna,  quando  a  Europa  formava
Estados Nacionais, fundamentados em língua, folclore e tradições peculiares a
cada nação, com Reis Absolutistas = Homens com poderes centralizados em
suas mãos, Homens tirânicos e tão castradores como aquele Deus idealizado
e pintado pela Igreja Católica, que naquela época, 1511, era dona do Globo
Terrestre.

Adão,  desde  os  tempos  Hebraicos,  milênios  antes  de  Cristo,  já
desconfiava da merda que este Deus Ocidental faria no Mundo Todo.

Por isto desconfiou e duvidou de Deus.

Adão e Eva se foderam, simbolicamente falando.
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Levaram a culpa por todos os sofrimentos da Humanidade.

Adão não quis usar o traje de Cristo: Não quis Morrer na Cruz como Herói,
pagando por todos pecados da Humanidade.

Outro Exemplo da Crueldade que este Deus barbudo e humanizado fez:

Pelo Tratado de Tordesilhas, assinado pelo Papa Alexandre VI com os reis
católicos da Espanha e com o Rei Católico de Portugal,  em 7 de julho de
1498, a Igreja Católica naquela época era dona do Mundo todo. À Oeste pela
Espanha  e  à  Leste  por  Portugal.  Ambas  Metrópoles,  Espanha  e  Portugal
deveriam  tornar  os  nativos  das  terras  que  descobrissem  e  ocupassem
católicos.

O problema é que os Nativos do Mundo Todo Não Ocidental teriam que
aceitar o Deus do afresco da Capela Sistina.

O Deus Castrador, que impõem a mulher certa e ideal para cada homem,
a Mulher submissa, que deita na cama na hora que o homem quer e tem que
ter filhos herdeiros de uma Cultura que se vê Hoje ameaçada à extinção pelo
Covid 19 

 Prof. Eraldo  -   www.eraldopieroni.com  - A DÚVIDA DE ADÃO -  Podcast

http://www.eraldopieroni.com/
http://www.eraldopieroni.com/


Professor Eraldo  -  Podcast  -  A Grande Dúvida de Adão   -  www.eraldopieroni.com  9

O Covid 19 não foi trazido pelo capiroto, nem pela homossexualidade e muito
menos pelas mulheres não capacitadas pelos Cristãos e Muçulmanos.

Foi criado pela loucura da Humanidade em acreditar mais no mundo fantástico
de Deus e de seus anjos, arcanjos e santos do que na Ciência.

De verem no dinheiro uma forma de prova de que estão no caminho da salvação
certo.

 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1019360494-adesivo-presente-de-deus-grande-55cm-frases-carro-parabrisa-_JM 

Concluindo

O Adão pintado no afresco da Capela Sistina do Vaticano por Michelangelo em
1511, certamente desconfiava e também duvidava daquele Deus Tirânico e cruel;
que castrava o homem ocidental  e, em pouco mais de 500 anos, castrou todo o
mundo.

Quem sabe agora Adão deita-se ao lado de Lilith, gozando gostoso, vendo o
Mundo do Deus do Afresco da Sistina perder seu Império por um Vírus causado pelo
desejo Divino de Conquistar o Mundo e Castrar a Humanidade.

É  por  isto  que  no  Brasil  de  Hoje,  Cristãos  cantam  hinos  nas  sacadas  dos
condomínios pedindo para este Deus Castrador Trazer a Paz de volta ao mundo.

Acordem!

Este Deus é falso.

Não passa de uma Ideologia de um Mito Machista Onipotente e Tirânico, como
nosso Presidente: O indestrutível Bolsonaro.

Rezar e esperar a morte chegar faz parte… Mas não estamos mais no século
XX, Cristãos. Estamos no XXI. 

É hora de sair da casca do ovo e crescer.

Prof. Eraldo – O Professor Doutrinador

www.eraldopieroni.com        -    e-mail: eraldopieroni@yahoo.com
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