
KANTON VASILISA nossa maneira de ver as coisas, o mundo, e as nossas opiniões, são apenas a nossa maneira de ver as coisas,
o mundo, e as nossas opiniões. Não se pode esperar de ninguém adesão irrestrita às práticas gerais, mas
cortesia e civilidade são obrigações de todos. Optar por isentar-se dessas duas regras básicas da vida em
Sociedade não é apenas grosseiro e incivil, é primitivo.

Este trabalho é um repto fundamentado a The God Delusion/Deus um Delírio, livro desrespeitoso e
destrutivo; um grito de liberdade, será sempre atual porque nunca deixará de existir negação de direitos, entre
eles, dos mais comezinhos, o de exercer sentimentos pessoais de religiosidade, de estrito foro íntimo, que o
livro reptado tenta ridicularizar. Nenhuma pessoa normal, social e psicologicamente saudável, ocupa-se em
achincalhar rotineiramente a ideia de Deus, culturalmente útil e, mesmo, necessária, não importa se creia ou
não em Sua existência ou que conceito se tenha Dele, um ente coletivo que não é patrimônio das religiões;
não se tem necessariamente de ser religioso para formular e cultivar a própria ideia de Deus.

O capítulo I, God Is Not a Delusion, ocupa-se de um equivocado combatente contra Deus e seu livro,
expressando a natural repulsa do ser humano verdadeiramente livre à arrogância antirreligiosa, a outra face do
autoritarismo religioso, duas formas de totalitarismo que tanto mal causaram ao mundo ao longo da história.  O
capítulo II reúne alentados trechos de A Conspiração dos Medíocres, primeiro livro do autor e sua próxima
publicação, no qual trata do nascimento do Universo e da Terra, do surgimento dos oceanos e da vida, de Deus, dos
grupos ancestrais e da evolução do homem. Além de um breve ensaio sobre a mediocridade, trata ainda de Jesus de
Nazaré sem os entraves dos 1700 anos de desinformação a seu respeito, e dos cátaros, de sua sistemática e 
cruel destruição religiosa pelo método da fogueira,  a eliminação física maciçamente utilizada para a erradicação
total da crença albigense. A história de Marie-Anne e Jean-Philipe é o toque de romance da obra, seguido pelo livro
IX ― APÊNDICE, um testemunho do autor, em si eloquente e  revelador.  O capítulo III versa sobre Controladoria
e Gerência, dissecando tecnicamente o organograma sugerido e o Plano de Contas que o “veste”, elaborando
modelo de controle interno com apoio em um sistema de vouchers, suas rotinas detalhadas e papeis de trabalho para
uso convencional ou computadorizado. Custos, Orçamento e Controle Orçamentário são focalizados, tudo
coroado com o delineamento de um eficiente conjunto de Relatórios abrangendo toda a operação empresarial.  O
capítulo IV é  uma coletânea de artigos publicados pelo autor em WordPress. 
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Não é um combatente pró ou contra Deus, apenas repele tentativas 
de ingerência em assuntos que constituem o patrimônio íntimo e
pessoal de cada ser humano, no qual a ninguém é facultado intervir
ou opinar sem convite para tanto, em especial se de modo grosseiro e
desconforme com as escolhas individuais, que, respeitados os
limites da lei, prevalecem sobre o que mais seja. 

Nascido num pequeno distrito formado ao redor de  uma Usina de açúcar a Noroeste do Estado do
Rio de Janeiro, oriundo de tradicional família da região, sua educação formal, jurídica e
econômica, altamente especializada, não o limita; humanista de contornos lógico e ético, varre
com visão antropocêntrica variados domínios para melhor situar-se e ao ser humano. Sua
compreensão do  homem passa ao largo dos condicionamentos religiosos, históricos e sociais que
de forma geral o subordinam. Veterano estudioso das crenças e religiões e da profunda influência
por elas desde sempre exercida, é um livre pensador orientado por inortodoxa ideia de Deus,
avessa a fórmulas, dogmatismos e estereótipos. Vive em Niterói, RJ, Brasil.
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